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Ž I V O T 

 

Dialog o dětství s prof. Petrem Zvolským1: 

MS: Setkáváme se po delší době, v období, kdy je krajina zapadaná sněhem … Tématem našeho 

dnešního setkání je dětství. Vybavujete si je též v těchto konturách?  

PZ: Ano, jistě. Ten sníh tam je, protože jsme jezdili hodně na hory. V zimě během války jsme jezdili na 

venkov, to se z Prahy s oblibou unikalo, zimy mého dětství bývaly opravdu tuhé. Ano, je pravda, že 

sněhu bylo dost. Jinak je to léto, voda … 

MS: Také jsem narážel na skutečnost, zdali si na ono období vzpomínáte se zájmem, s radostí … Bílá je 

barva čistoty, neposkvrněnosti …  

PZ: Neposkvrněnosti, ano. Naivní jsme byli, s dnešní dobou se to srovnat nedá. Člověk nebyl tolik 

vystaven informacím. Možná se krotím, vymlouvám. Abych se přiznal, dětství u mě bylo překvapivě 

složité. Asi jsem byl hodně zhýčkané a rozmazlené dítě na jedné straně. Na druhé na mě kladli velké 

požadavky. To způsobovalo, že mne trápily různé úzkosti.  

MS: Narodil jste se v době světové krize … Dá se říci, že jste mohl kolem sebe prožívat i bídu, byť jste 

byl z rodiny, která měla své zabezpečení …  

PZ: Ne, neměli jsme obtíže. Do jisté míry se za to stydím, v jakém luxusu jsem vyrůstal během krize i 

během války. Na stará kolena se za to trochu hanbím. Naší rodiny se to období nedotklo negativně 

zásluhou otce. I během války, ačkoliv člověk vnímal jisté ohrožení a nebezpečí, hospodářsky se to 

rodiny nedotklo.  

… První vzpomínky …  

MS: Kdy pro vás začínají vzpomínky? Psychologové hovoří o dětské amnézii …  

PZ: Ty první dětské vzpomínky jsou dost nepříjemné, protože jedna z intenzivních vzpomínek je, že 

mě naši dali do Kinderheimu ve Špindlerově Mlýně kvůli tomu, že jsem špatně jedl. Kinderheim byl 

německý a já jsem německy neuměl a pamatuji si, že jsem tam byl úplně osamocený. Nedosáhl jsem 

na kliku, měl jsem problémy s hygienou, ostatní se mi německy posmívali. Trvalo to hrozných 14 dnů 

či měsíc, to si přesně nepamatuji. Byla to jedna velká úleva, když mě matka z této instituce odvezla. 

To je taková opravdu nepříjemná vzpomínka.  

MS: Kinderheim bychom mohli přeložit jako dětská ozdravovna.  

PZ: Byl to takový nóbl dětský domov. Pro děti však jako ozdravovna. Ve Špindlu to bylo německé a 

tato epizoda se odehrála v období napětí v Sudetech.   

MS: Na němčinu jste asi kvůli tomu nezanevřel.  

                                                           
1
 Dialog byl veden v pátek 6. 12. 2010 v odpoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského na Psychiatrické 

klinice Ke Karlovu 11, Praha 2   
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PZ: Na tu kupodivu ne. To je zvláštní vzpomínka, protože jsem chodil zde do mateřské školky v Metru, 

kterou vedly dvě slečny z německých židovských rodin, je známo, že pražská židovská komunita, 

hovořící většinou německy, byla neobyčejně kultivovaná. Na to mám nesmírně moc hezké 

vzpomínky. Z této instituce mě vzali rodiče, protože jsem v choulostivých dobách začal více mluvit 

německy než česky. Naši jako vlastenci to nemohli snést a bylo jim to nepříjemné. Na to vzpomínám 

velmi rád.   

MS: A máte kamarády z těchto let?  

PZ: To ne.  

… Vztah k Němcům …  

MS: Když se díváte s odstupem, můžete říci, že prožitá skutečnost běžného styku Němců s Čechy vás 

provází následným životem? Tážu se proto, že „pražští“ Němci v současnosti už v městské společnosti 

nepůsobí, dávno skončilo období první republiky, kdy se zde český a německý živel potkával...  

PZ: Pokud se to srovná s dnešními mladými lidmi, člověk k Němcům zaujímá stále trochu 

rezervovanější stanovisko, i když dnes už je mnohé „smazáno“.  

MS: Řevnivost Čechů a Němců byla veliká?  

PZ: Po válce jsem s radostí roztrhal Augustýna, což byla německá učebnice a nechal jsem němčinu 

úplně upadnout. Mimochodem to byla velmi dobrá učebnice. 

MS: Není to škoda? Shodou okolností jsem se při svých pochůzkách po akademické obci mohl setkat 

s profesorem Vencovským, českým národohospodářem na Vysoké škole ekonomické, jenž německy 

četl a neodmítal ani Fausta v originále. Vzpomněl jsem si na to, protože to bylo cosi běžného. Češi 

kromě svého jazyka znali němčinu. Ne nadarmo se říká, kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. Zpět 

do vašeho dětství. Říkal jste, že se krize vaší rodiny nedotkla. Jak jste vnímal okolí, které se s tím 

muselo nějak vypořádat?  

PZ: Abych se přiznal, trápení lidí, jejich hoře, si tolik nepamatuj, ale v obecné rovině jakýsi strach a 

nebezpečnost člověk vnímal.  

MS: Dá se říci, že jste v té době byl příliš mladý.  

PZ: To jistě, i když jsem si dobře uvědomoval již za války utrpení Židů, a to mi bylo 6 let. Hodně se o 

tom mluvilo, o jejich pronásledování. Nešlo si to nepamatovat.  

… Postavení rodu …  

MS: Pokud bychom nahlédli do historie vašeho rodu, zjistíme, že váš otec byl pracovníkem 

Živnobanky. Sám jste říkal, že váš dědeček se znal s Jaroslavem Preissem. Jak významné bylo 

zaměstnání Vašich předků pro rodinu?  

PZ: Bylo to hodně zaměřeno na majetek, na peníze, finance. Bylo to velmi vědomě buržoazní.  

MS: Když jste studoval na škole, tak jste měl punc člověka s buržoazním původem?  

PZ: To ano.  
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MS: Je pochopitelné, že člověk většinou touží znát své předky … Do kolikátého století sahají kořeny 

rodu Zvolský?   

PZ: Bylo to trošku jinak. Vzestup rodiny byl dost rychlý, lze jej přiřadit k typickému obrozeneckému 

vzestupu. Můj pradědeček byl ještě krejčí, jenž přišel z venkova, z okolí Prahy a poměrně velice rychle 

se zmohl a vystavěl dům na Smíchově. Jeho synové byli velice úspěšní, většinou byli obchodníky. Můj 

dědeček se ale dal na dráhu finančníka.  

MS: Je dobré se zeptat … Dnes, když člověk pracuje ve finanční sféře a zastává význačnou pozici, ve 

valné většině má vysokoškolské vzdělání.  

PZ: To je zajímavé. To dědeček neměl. Ani si rychle nevybavuji, jakou školu vystudoval, zdali měl 

maturitu. To vlastně ani nevím. Otec již maturitu měl. V rodinné tradici bylo cosi zvláštního, protože 

dědeček dal otce ve čtrnácti či patnácti do banky jako poslíčka či malého úředníka. Můj otec studoval 

obchodní akademii dálkově a poté i Vysokou obchodní, byl tedy komerční inženýr, jak se tehdy říkalo.  

MS: Je vidět, že dříve lidem stačilo dobré vychování a selský rozum, kdežto dnes musí mít formálně 

dodělanou vysokou školu. Svět se mění. Vy jste říkal, že váš otec vystudoval vysokou školu. Možná 

znal profesora Josefa Macka.  

PZ: To si nepamatuji. Otec sám nebyl dost sdílný. I v genealogii je známo, že zpravidla máme více 

informací ze strany matky. U nás máti ráda mluvila o své rodině, otec nikoli.  

MS: Více zmiňujete otce, hrál si s vámi?  

PZ: Ne, ne. On byl spíše odtažitý. Zahrnoval nás dárky. Hrozně rád slavil svátky, Vánoce, to ano, ale 

aby se nám věnoval v této rovině, to ne.  

MS: Vaše maminka byla žena v domácnosti.  

PZ: Ano, celý život byla v domácnosti. Na stará kolena v komunismu dělala uklízečku … 

MS: … tedy cosi, co je dnes spojeno s nízkým statusem. Bylo běžné, že když otec vydělával, matka 

mohla zastávat tuto pozici, avšak komunismus to změnil. Usiloval, aby co nejvíce lidí bylo zapojeno do 

pracovního procesu. Dá se asi říci: „Jiný režim, jiné způsoby …“ Pokud se budeme zabývat otázkou 

výchovy, ta spočívala cele na vaší matce?  

PZ: To ano.  

MS: Co babička či dědeček? Setkával jste se s nimi?  

PZ: S dědečkem jsem se setkával o něco méně než s babičkou. Uvažuji o rodičích mé matky. Babička 

byla hodně u nás, i když měla vlastní byt v Praze, ale velmi často byla u nás na obědě. V létě byla u 

nás na venkově … Osobně jsem ji měl velmi rád. Stejný vztah jsem měl k mému dědečkovi. Tam to 

byly spíše návštěvy jednou týdně na kávu s rodiči.  

MS: Váš dědeček byl vysoce vytížený člověk.  

PZ: Tehdy ne. Poměrně brzy odešel do penze. Žil do osmdesáti let. Já jej pamatuji v jeho poslední 

dekádě života, to již měl pěkný důchod. Co mně utkvělo v mysli je, že pil čaj ze samovaru.  
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MS: Říkáte: „Měl dobrou penzi …“ Jak tomu člověk počátku 21. století může rozumět, když důchodci 

jsou skupinou vystavenou chudobě? Byl to člověk, jenž si mohl užívat radostí života až do své smrti? 

Byl aktivní? 

PZ: Byl zdráv, ale že by byl nějak příliš aktivní, to myslím, že ne.  

MS: Doposud docházíte do své pracovny.  

PZ: Ano, ale to není ten případ. Soudím, že si užíval, ale tak patriarchálně. Byl v klidu, obklopen 

rodinou. Žil v jednom domě se svými dcerami, s jednou sdílel jeden byt. Pamatuji si, že byl hodně 

s mými sestřenicemi, které byly o pět let a deset let starší. Ty poznaly jeho výchovu a vzpomínají na 

něj jako na hodného, ale poměrně přísného člověka. Když se mu něco nelíbilo, tak velmi rychle 

zakročil.  

MS: To je možná dobře. Člověk si musí zachovávat důstojnost. Pokud se dostane na určitou funkci, tak 

to je odraz idejí, které vyznává, jinak by tuto funkci vykonávat nemohl.  

PZ: S tím souhlasím a on toho byl důkazem.  

… Dětství a Praha …  

MS: Své dětství jste prožil v Praze.  

PZ: Ano.  

MS: Jak jste jako dítě vnímal toto město a jak se jeho obraz proměnil v průběhu let ve vaší mysli?  

PZ: Prahu jako město jsem vnímal příjemně. My jsme bydleli na rohu, kde je nyní Tančící dům a byli 

jsme jako rodina komplet vybombardováni. Osud rodiny to dost podstatně ovlivnilo. Bydleli jsme 

v tom domě, na jehož parcele nyní stojí Tančící dům, naši se tam nastěhovali před válkou. Byl to dům 

Pštrosových, Nebesářových. Pštros byl starosta. Zřejmě to bylo paní Pštrosové, které si vzala 

advokáta Nebesáře, pozdějšího poválečného guvernéra Národní banky československé.  

MS: Shodou okolností pan Nebesář byl během první republiky národohospodář. Vidíte, vy jste své 

dětství prožil v místě, které je dnes právem předmětem obdivu.  

PZ: Ano, bydleli jsme ve čtvrtém patře …  

MS: Neláká vás to zpět?  

PZ: Již ne, avšak hezké vzpomínky na to místo mám.  

MS: Díval jste se na Hrad, … 

PZ: … na Vltavu. Vzpomínám na jarní pohyby ledu, v zimě jsme chodili bruslit.  

MS: To je dnes velká rarita, vzácnost, stejně jako dnešní sníh. Ptal jsem se na barvu vašich vzpomínek, 

tak …  

PZ: … bílá barva tam je, stejně jako popraskaný led na Vltavě. Vyšli jsme z domu a byli jsme na ledě.  

MS: Nebáli jste se?  
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PZ: Nějací podnikavci si to najímali a nějaká koruna se jim zaplatila, oni tam odstranili sníh, abychom 

mohli bruslit. Bylo to velké jako běžné hřiště a tam se bruslilo.  

MS: Led byl velmi silný?  

PZ: To rozhodně. Pamatuji si svůj mimořádný sportovní výkon. Byl jsem už dost velký a bylo po válce, 

před dobou přehrad. Byla tuhá zima a ještě nesněžilo. Na bruslích jsem tehdy dojel z Prahy až do 

Zbraslavi a zpět.  

MS: To byla odvaha!  

PZ: Led byl naprosto hladký, pevný a beze sněhu, byla to náhoda a využilo toho dost lidí.  

MS: Shodou okolností Česká republika zažívá úspěchy v rychlobruslení. Myslím, že kdyby tehdy žila …  

PZ: Máte-li na mysli Sáblíkovou, určitě by si to užila.  

MS: Zřídka pamatuji, že by v rodných Poděbradech za mého dětství Labe zamrzalo.  

PZ: To bylo i tehdy mimořádné. Hlavně byla ale mimořádná skutečnost, že led vzápětí nezapadal 

sněhem. Bruslit se dalo po hladkém, průzračném ledu. Byla to záležitost pouze několika dnů, pak se 

to zkazilo.  

MS: Ve vašem dětství je tedy zima spojena s bruslením …  

PZ: Hodně.  

… Dětství, umění a válka …  

MS: Trochu jsme se odbočili od výchozí otázky vztahující se k Praze. Jak na vás působila architektura? 

Bydlet v Praze, dívat se, pozorovat architekturu, to byla a je velká výhoda. S jakou intenzitou jste to 

prožíval?  

PZ: To rozhodně, protože otec byl zaměřený na umění. Byl sběratelem. Byl vášnivým sběratelem 

Švabinského. Měl druhou největší sbírku v Praze či Čechách. Když jsme byli vybombardováni, 

Švabinský plakal, protože tam byly některé z jeho významných prací a to vše zaniklo. 

MS: Nepřešla jeho vášeň na Vás?  

PZ: Ano, ale ne, že bych sbíral obrazy. Sbírám porcelán a keramiku. Tu měl otec též rád. Sbírání 

keramiky a porcelánu se se mnou táhne od dětství.  

MS: Mnoho vašich věcí zmizelo za náletu na Prahu, že?  

PZ: Vše zmizelo. Byl to pětipokojový byt a byla to pro nás velká rána. Na druhou stranu jsme se zase 

zachránili. Člověk tak vidí, jak je závislý na náhodě, osudu či Boží prozřetelnosti.  

MS: Můžete vylíčit, jak se to stalo?  

PZ: Odjeli jsme tehdy na Zbiroh. To byla venkovská usedlost. Bylo to o Vánocích, což však nebylo 

standardní. Blížila se válka a hlavní byly bezpečnostní důvody. S námi odjela i babička a otec zůstal 

v Praze. Chodil do práce a jezdil za námi jen na víkendy. My, děti, jsme měly na školní úkoly týden, 
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zadání se vypracovala a poslala do Prahy. Od Vánoc do konce války jsme byli na Zbirohu. 14. února, to 

si jasně pamatuji, byli jsme na usedlosti nedaleko Rokycan. Byl nádherný jasný, krásný, únorový den.  

MS: Přišla zpráva.  

PZ: Ne, nepřišla. Viděli jsme velkou formaci létajících pevností, jak letí na Prahu. U nás bydlel 

Colloredo Mansfeld, kterého vystěhovali ze zámku, a tak jej táta v části stavení ubytoval. Ten přiběhl 

s dlouhým monokulárním dalekohledem po svém otci. Dívali jsme se na letadla, a to byla ta, co poté 

bombardovala Prahu.  

MS: Pokud se člověk nad tím zamýšlí, napadne jej - nevěděli, co činí. Myslím ti vojáci.  

PZ: Když mi bylo 70 let, tak jsem to pro rodinu trochu sepsal i se sbírkami mého otce. 

Nejpravděpodobnější verze je, že část eskadry se již nad kanálem La Manche odchýlila a v podstatě 

zabloudila.  Mysleli, že jsou nad Drážďanami? Ale to asi ne, protože ty hořely a zde tehdy nehořelo 

nic. Bomby zřejmě „jen“ odhodili.  

MS: Když člověk prochází prostory poblíž psychiatrické kliniky, kde je klášter na Slovanech, tam byl 

zásah …  

PZ: Ano, též na Jiráskově mostě. Ale ještě k té náhodě, a proto se vraťme zpět. V ten den matka 

chtěla jet ráno ze Zbiroha do Prahy. To by přišla do bytu a již by tam zůstala. Rozmyslela si to a jela 

raději odpoledne. Otec pracoval v tu dobu na Smíchově v Živnobance a chodil si ohřát oběd přes 

most domů a o půl hodiny či čtvrt se zpozdil, a tak jej to zastihlo na cestě, ale ještě na Smíchovské 

straně. Schoval se do nejbližšího domu a viděl, jak se náš dům začal postupně bortit a hořet.  

MS: Rodina byla ušetřena zničení …  

PZ: Ano. Pravděpodobně bychom byli všichni zemřeli, jelikož jsme byli ve čtvrtém patře a na rohu. 

Čtvrté patro úplně zmizelo. Pamatuji si, že Nebesářovi bydleli v druhém patře. Ti to přežili, i když byli 

v bytě. Existuje vzpomínka, že paní Nebesářová pekla tehdy vzácné maso a měli psa Smetáka a 

přivázali jej raději ke klice, aby se k masu nedostal. On tam zůstal viset nad prázdným prostorem, 

ovšem zeť Nebesářových se tam poté dost odvážně vyšplhal a psa vysvobodil.  

MS: Myslíte si, že zkušenost z války je cosi, co člověka poznamená na celou dobu?  

PZ: Jistě. U nás to tak bylo. I to, že jsme byli na Zbirohu a měli tam domov. To je ta výhoda peněz, že? 

MS: Lidé z chudších míst takové štěstí neměli … 

PZ: To samozřejmě. To by bylo mnohem závažnější.  

MS: Vy jste mohl hovořit o této tragédii, která vám zničila domov s mnoha lidmi ve svém okolí, i se 

svými kolegy v zahraničí …  

PZ: Ano, když jsem jezdil do ciziny již jako lékař, toto bývala taková barvitá pravdivá historka zvláště 

pro Američany, kteří nebyli na válku doma zvyklí. Opakuji, byl to neopakovatelný zážitek, který si lidé 

rádi poslechli.   
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MS: Druhá světová válka se odehrávala v Evropě. Měli jste i jiné sídlo kromě Zbirohu? V této 

souvislosti bych se zeptal, zdali jste hodně cestoval?  

PZ: Za války poměrně málo, nebylo to jednoduché. Cesty se vázaly hlavně k naší usedlosti. Jinak se 

v podstatě po Čechách cestovalo málo.  

MS: Nakonec jste to doháněl.  

PZ: Ano, ovšem to byl již komunismus.  

… Dětství a volný čas …  

MS: Rád bych se zeptal, jak jste jako malý hoch trávil volný čas. Lidé hráli na hudební nástroje, četli.  

PZ: K tomu mě moji rodiče nevedli, byť to bylo paradoxní, jelikož dědeček z matčiny strany, otec mé 

matky měl malou továrnu na harmonia. Společnost sídlila v Hradci Králové.  

MS: Konkurent Petrofa.  

PZ: Naštěstí s nimi byl zadobře, znali se. Babička, když dědeček zemřel, pár let tuto továrnu vedla. 

Předala „Petrofům“ i značku Rudolf Pajker. Tím získali užívací právo, nikdy ale značku Rudolf Pajker 

neobnovili.  

MS: A jako hoch jste na harmonium hrával?  

PZ: Bohužel ne. Asi jsem k tomu neinklinoval. Harmonium a klavír stály v prostředním pokoji, kde se 

v zimě za války netopilo. Byla to taková výmluva.  

MS: Když lidé v mládí obětují múzám čas, později v životě to může být dobré zpestření … 

PZ: Osobně toho velmi lituji. Máti též moc nehrála. To spíše teta, její sestra, a babička hrály hodně. 

Ona byla viktoriánská dáma, nepříliš citově založená. Vždy všichni říkali, že hraje technicky velmi 

dobře, ale tak bezbarvě…  

MS: Její vztah k vám nebyl bezcitný.  

PZ: To ne … Byla … 

MS: … viktoriánská …  

PZ: Já vždy vyprávím historku z doby komunismu, kdy její zeť, můj strýc, byl vojenský veterinář, a tedy 

relativně komunismus dobře přežil. Snad později měl problémy s masem a byl nucen odejít do penze. 

Nic se mu nestalo. Když to sdělovala teta babičce, ta pronesla svůj slavný výrok: „Jé, to se musí 

zastřelit! Je důstojník, a když má problém se zákonem, tak…“  

MS: Snad vaši rodinu nepotkala taková tragedie.   

PZ: To ne. Strýc se nezastřelil a žil ještě dlouho a docela spokojeně si užíval penze.                         
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Dialog o mládí a školství s prof. Petrem Zvolským2:   

MS: Setkáváme se krátce po počátku roku 2011. Téma, které bychom měli diskutovat a zamýšlet se 

nad ním, je školství. Snad proto, že toto odvětví formuje člověka, podílí se tu více tu méně na jeho 

zdarech i nezdarech v budoucím životě. To je jeden důvod. Druhý důvod našeho zájmu je ten, že Česká 

republika skončila nedobře v mezinárodním srovnávání P. I. S. A. v oblasti matematické a čtenářské 

gramotnosti. Já bych náš dialog nesměřoval přímo k současnosti, ale byl bych rád, pokud bychom 

prošli váš život v kontextu školství. Je dobré se zeptat, jak jste jako mladý hoch vnímal školu, co pro 

vás znamenala? Byla to pro vás muka či radostné období poznávání světa? 

PZ: Asi bych to rozdělil na základní školu či lépe obecnou školu a klasické gymnázium, jež jsem měl 

jako jeden z posledních, byť bylo trochu redukované. To proto, že jsem chodil v minulosti do 

piaristického akademického gymnázia, tam jsem poslední rok války začal primu. Počínaje primou 

jsme ještě měli latinu a řečtinu od kvarty. Poté přišla doba změn, řečtina se stala volitelnou a já jsem 

si vybral angličtinu, třebaže menšina mých přátel zůstala u starých jazyků. Jaký byl můj postoj 

k základní škole? To byla muka.  

MS: Čím si to vysvětlujete? Nevycházel jste dobře s kantory, se spolužáky?  

PZ: Aby tomu bylo správně porozuměno, musí se to rozdělit. Já jsem měl pěkně traumatický zážitek 

hned na počátku první třídy. Pravděpodobně jsem byl velmi zhýčkané, rozmarné a rozmazlené dítě. 

To jistě ano, tak se mi to jeví, pokud se na to dívám zpětně. Já jsem prožil hned zpočátku 

„katastrofu“, když jsem začal chodit do Panské ulice, byla to opravdu nóbl škola. Sloužila pro 

kandidáty na učitele. Normálním učitelům se říkalo: pane profesore.  

… Kantoři a jejich jednání …  

MS: I středoškolským učitelům se tak říkalo. 

PZ: To ano, ale zde se to týkalo lidí působících na základní škole. Tam byli kandidáti na pedagogy. Ti 

se na nás trénovali. To byla speciální škola. Byla skutečně nóbl či prestižní. Já jsem měl strašně 

protivného pana učitele. Jmenoval se Rypáček. Tak jak se jmenuje, tak také jednal. Byl skutečně 

nesmírně protivný. Abych se přiznal, tak jsem si to nesmírně zkazil hned na počátku. To proto, že nás 

na konci vyučování vyvedli do zástupu a pak před školou rozpustili. Já jsem tehdy udělal  rebeli.i -  

jednoduše jsem nechtěl stát v tom zástupu. Kopl jsem do kolena kandidáta učitelství a utekl jsem. To 

zapříčinilo strašnou bouři. Druhý den přišly nóbl maminky s velikými klobouky na hlavě, stály na 

chodbě. Jakmile jim pan Rypáček řekl o mém činu, začaly křičet: „Nařezat, nařezat, nařezat …“ 

MS: Kantor měl velkou autoritu a také od rodičů rákosku, aby jejich dítě mohl čas od času vyplatit.  

PZ: To byla druhá příhoda a také se k tomu dostanu. Toto se však událo jako první. Milý pan Rypáček 

mi nenařezal, ale matka mě chytla … byla velmi dominantní, rázná a poměrně vzteklá. Zatáhla mě na 

toalety a tam mi nařezala. Pamatuji si, jak mě měla přehnutého přes koleno a dodnes vím, jak to tam 

vypadalo. To byl hrozný zážitek, který ovlivnil na léta můj vztah ke škole.  

MS: Ještě ta druhá příhoda.  

                                                           
2
 Dialog byl veden ve středu 12. 1. 2011 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského na Psychiatrické 

klinice.  
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PZ: Ta je také spojena s mou tehdejší povahou. Pak však nastalo dobré období, jelikož nás žáky učil 

profesor Musil. Ten to se mnou uměl. Bylo vidět, že mě má rád. To bylo pro mě pěkné. Následně ve 

čtvrté třídě jsme měli pana profesora Červenku. To byl takový malý, vzteklý pinčlík, jenž měl právě tu 

rákosku. Je dobré říci, že to bylo již tehdy neobvyklé. On se skutečně vyznačoval tím, že pokud někdo 

zlobil, tak musel nastavit ruku a dostal dvě pořádné rány na dlaň. Pamatuji si, že jsem jednou zlobil a 

měl jsem nastavit ruku a odmítl jsem. On mě strašně zesměšnil. Parta žáků, s nimiž jsem docházel do 

školy, mi začala říkat, že jsem zbabělý. Měl jsem z toho hrozný život. 

MS: Sociálně vás vyloučili a měl jste špatnou reputaci. Zákonitě byl další školní život těžký, jako bych 

viděl pasáže z filmu Obecná škola od Jana Svěráka.  

PZ: Skutečně? Ano, vlastně jsem to nedávno viděl.  

MS: Byla to věru podivuhodná škola, na niž kantoři přicházeli učit za trest. Na kantorku si troufli a ona 

díky jejich praktikám musela odejít. Nakonec přišel kantor, a ten je dal do latě právě tresty a 

příkladem, který ztělesňoval. Člověk si říká, že v současném školství chybí muži, dnes je to doména 

žen.                       

PZ: Hnízdo je proti profesoru Čermákovi či Červenkovi v mých očích kladnou postavou. Já jsem to měl 

skutečně ošklivé. Pak jsem omylem, snad to ani nestojí za zveřejnění. Je to pro mě dost traumatické.  

MS: Vidíte, smějete se tomu …  

PZ: Opakuji, bylo to pro mě dost hrozné.  

… Determinanty vývoje …  

MS: Možná pro tu chvíli mladého hocha to bylo dost zásadní.  

PZ: Mě to z toho kolektivu vyřadilo. Šlo to tak daleko, že došlo k obyčejnému omylu. Byl jsem takové 

choulostivé pořád léčené dítě. Míval jsem bolesti hlavy, i když tehdy možná ještě ne. Vzpomínám si 

spíše na úzkostné stavy a vše možné s tím spojené. Rodinný lékař, pediatr, známý pražský dětský 

lékař mi dal fenobarbital. Nic jiného tehdy nebylo. Něco typu hystepsu. 

MS: Vy jako malý hoch, žák jste tedy měl lehké styky s oborem, který se nakonec stal oborem vaším.  

PZ: Táhne se to od školy. Když nad tím uvažuji, dlouhá léta jsem trpěl úzkostnou neurózou. V rodině 

máme dystymii. Otec tím jistě trpěl a já jsem celý život též.  

MS: Jako lékař to vidíte…  

PZ: Zpětně ano …  

MS: To máte tak, jako máte ve společnosti jisté procento schizofreniků. Lidé o tom nemusejí ani vědět.  

PZ: Tak to bylo. Naši viděli, že něco je v nepořádku. Dr.Bulíř  mi dal ten hysteps … Pozor, tam to 

navazovalo na řezání rákoskou.  

MS: Způsobila to maminka?  
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PZ: Ne, ne. To byla má zpupnost, že jsem nechtěl nastavit dlaň. Bylo to poté interpretováno jako 

zbabělost. V té partě jsem následně dostal negativní punc.  

MS: Člověk začal být izolován.  

PZ: Ano, byl jsem vyřazený. Abych se přiznal, byl jsem i nešikovný v tělocviku, hrozně jsem tím trpěl.   

MS: Mohl jste se věnovat třeba četbě či jiným kratochvílím, které rozvíjí intelekt.  

PZ: To ano. To byl jistě dobrý únik.  

MS: Souhlasím s vámi, nicméně je třeba zdůraznit, že je vhodné udržovat vztahy se svými spolužáky, 

jinak to jednoduše člověka může poznamenat. Sám vím o svém dětství, že jsem jako dítě byl též 

vylučován. Vy se nad tím usmíváte.  

PZ: Víte, občas, když mám depresi, tak je to ve mně a vrací se to. Je pravdou, že dětství má na to 

obrovský vliv. To plně zastíní kladné stránky. Vraťme se. Důležité je, že to byla velká aféra. Totiž 

rodinný lékař mi napsal místo hystepsu desetkrát silnější fenobarbital. Na základě toho jsem se počal 

potácet. Otec si myslel, že nechci do školy, že simuluju. Poté se zjistilo, že mi rodinný lékař omylem 

napsal desetkrát silnější fenobarbital, byl jsem zřejmě trochu přiotrávený. Následně se to vyjasnilo a 

rodinný lékař přestal být rodinným lékařem. Dokonce i dnes je v povědomí lidí. Pamatuji si jej jako 

slušného člověka. Možná to byla chyba v lékárně, kde to vyměnili. Otec se rozhodl jít do školy a 

vynadat tomu kantorovi. Uvedl, že je to jeho vina, že mě chtěl seřezat, víte, otec byl autoritativní. Byl 

jedním z ředitelů banky, jednoduše si to nenechal líbit. Udělal velkou scénu, což mi pochopitelně 

nepřidalo, poté jsem opakoval čtvrtou třídu.  

MS: Nepropadnul jste … 

PZ: Ne, nepropadl jsem. Opakování bylo způsobeno tím, že jsem ji nedokončil. Bylo to sice 

nepříjemné, ale nakonec slušné.                 

MS: Vidíte, kolektiv se změnil díky vámi nezaviněným skutečnostem. 

PZ: Vzpomínám si, že tam byly také nedostatky. Zase tam byl Junek, mladý pán na tělocvik. Ten nás 

nutil boxovat, v tom jsem též nevynikal.  

MS: Boxování? Cosi, co by člověk nepředpokládal během obecné školy. 

PZ: Ano, na to jsem též nebyl.  

MS: Stejně je zvláštní, že mladí žáci se učí tomuto druhu sportu. 

PZ: To byl takový mladý muž. On byl trochu „ťuklý“ nacismem, a tak to bylo trochu „hitlerjugendské“. 

Člověk v tom mohl vidět servilitu k nacismu.  

MS: Abych řekl pravdu, box asi není cestou k rozvíjení humanismu a lidství.  

PZ: Musíte si uvědomit, že v tom byla též vidět i tvrdší anglická výchova.     

MS: Pokud bych měl říci vlastní soud, tak s politováním konstatuji, že box za sport nepovažuji, když jej 

postavím vedle tenisu, běhu, golfu, gymnastiky … 
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PZ: Měl jsem smůlu. Tehdy to nebylo běžné. Za to může opravdu Junek, ten to tam zaváděl.  

… Otázka katechety …  

MS: Pokud se posuneme dále …  

PZ: To zkrátka byla pátá třída. Krátce poté následovala zkouška na akademické gymnázium.  Kdo pro 

mě byl útěchou, byl náš katecheta, Mons. Hronek, skutečně velmi milý a lidský. Máti se jej ptala, co 

se mnou, kam mám jít, na jaké gymnázium. Do jisté míry jsem byl privilegovaný. Pan Mons. Hronek 

řekl: „Petříček musí jít na akademické gymnázium“. To je jediné řešení. Tak jsem šel na akademické 

gymnázium. Sluší se říci, že to byla slušná volba, třebaže jsem to do kvarty příliš rád neměl, avšak bylo 

to snesitelné.  

MS: Jaké byly zkoušky na tuto úroveň škol? Co vše člověk musel znát?  

PZ: Vše možné. I tělocvik, neboť Hitlerjugend zdůrazňovali fyzickou přípravu člověka.  

MS: Fyzická kondice kromě teoretických znalostí….  

PZ: Dělal jsem zkoušku z češtiny, z němčiny a také z tělocviku. Jak jsem byl nešikovný, tak můj drahý 

přítel, jenž již není mezi námi, si to pomatoval. Milý Břetislav měl úžasnou paměť. Co jsme si 

nepamatovali na mládí a úplně jsme vypustili, to on velmi dobře registroval. Já tehdy udělal skok 

daleký a ještě při tom byl nacistický revizor se svastikou. Tehdy máti, která byla vždy sportovní, řekla 

mi nepovzbudivou větu, že se za můj skok styděla. Po mnoha letech, než Břeťa zemřel, jsme se toho 

v rozhovoru dotkli. Pamatoval si to, říkal: „Pochopitelně, to byl úžasný skok, jako baletka …“ 

Nacistický inspektor ukazoval, aby se lidé podívali na toho nešikovného kluka, který takto skočil. Kolik 

nás bylo? Asi čtyřicet lidí přijímaných, a já byl 23.  

MS: Zlatý střed.  

PZ: Ano, udělal jsem to. Pak jsem byl takovým průměrným studentem. Půlka dvojek, půlka jedniček.  

MS: To není průměr … Průměrným je ten, kdo má i trojky, avšak to byla asi třída lepších studentů.        

PZ: Nějakou trojku jsem též měl, ale většinou ne. Dokonce čtyřku z němčiny mi chtěla dát Šmidka. 

Nicméně, pak jsme se pěkně spřátelili. Anglicky mě naučila slušně, ale též říkala matce, když se šla 

ptát a řekla jí: „Kdybyste paní Zvolská nepřišla, tak bych mu dala čtyřku. Takhle mi dala trojku …“. 

V pozdějších ročnících mi dávala výborné. Postupně jsem se vypracoval. Pro mě to začalo být až 

v druhé polovině studií na gymnáziu, od kvarty do oktávy. To bylo celkem příjemné. Sluší se říci, že 

jsme měli skutečně dobrou třídu. Profesorský sobor byl úžasný. Třebaže komunismus začínal, tak 

jsme na tom byli dobře.  

MS: Netrpěl jste již vyloučením?  

PZ: Snažil jsem se sportovat, pracovat na sobě. Tak došlo ke kompenzaci.  

MS: Piaristické gymnázium bylo charakteristické tím, že tam byli lidé z řádu.  

PZ: Za nás již ne. Předtím ano. Byli tam význační lidé. Tuším, že Jungman byl ředitelem, působil tam 

Klicpera.  
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MS: Narážíte na přestavitele národního obrození a elitu národa.  

PZ: Ano, skutečná elita.  

… Kritické myšlení …  

MS: Není možné se nezeptat na otázku kritického myšlení. Člověk, jenž dospívá, povětšinou se snaží 

vymezovat vůči svému světu chováním, názory. Tu vůči rodičům, tu vůči vrstevníkům. Vedli vás lidé, 

kantoři k tomu, abyste sami mysleli, abyste jen neopakovali to, co jste se naučili. Dá se hovořit o 

skutečných autoritách?  

PZ: Tak moderní to nebylo, to se mi nezdá, ale jistě jsme měli výrazné postavy na chemii a biochemii. 

Vzpomínám si na profesora Matauše, jenž byl velkou osobností, profesorka Jóhnová, která se 

zasloužila o můj zájem o biologii a dědičnost, genetiku. 

MS: Dá se říci, že vás tak trochu zapálili … 

PZ: Skutečně to byly osobnosti, které dokázaly zasvěceně hovořit a ovlivnit následné lidské směřování 

studenta.  

… Srovnávání období …  

MS: Říkáte osobnosti. Můžete srovnávat? Byli to jistě lidé vážení a právě ti uměli mnoho věcí. Pokud 

srovnáte tato a následná léta. Soudíte, že by se dnešní kantoři či kantoři, s nimiž jste se setkal během 

komunistického období, měli co učit?  

PZ: Jistě, byl to velký rozdíl a uvědomil jsem si to později. Viděl jsem v tom velkou propast. Mí synové 

chodili za minulého režimu na velmi slušné gymnázium do Hellichovy ulice. Přesto, když jsem tam 

chodil jakožto rodič, úroveň mi připadala nižší, pokud bych to srovnal s tím mým akademickým.  

MS: Čemu to přičítáte? Jedním z důvodů by mohlo být, že tuto profesi opustili muži.  

PZ: Ano, to je jedna z možností. Byli to velmi chytří lidé. Možná jsem si to ale také zidealizoval, avšak 

do dneška se mi to zdá rozdílné, co se osobností týče.  

MS: Pokud se to trochu nadneseme, je vhodné připomenout, že minulý režim také zakázal fyzické 

tresty. Ve třídách se neobjevovala rákoska …  

PZ: Dnes se tvrdí, že jsou velké nepořádky. To dříve nebylo. Tehdy se dbalo na pevnou disciplínu.  

MS: Soudíte s odstupem let, že právě rákoska byla vhodnou výchovnou pomůckou proto, aby si 

studenti uvědomili, koho mají před sebou?  

PZ: Mně se to zdálo dost hrozné, jen si vezměte tu mou vzpouru proti tomu, bití se mi zdálo 

neakceptovatelné.  

MS: Rákoska v ruce kantorově byla prodlouženou rukou rodičů. 

PZ: Ne, že by mě rodiče bili, facky jsem jako student nedostával. Zřídka jsem schytal od otce či matky 

nářez, bylo to výjimečné.  
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MS: Můžete srovnat režim padesátých, sedmdesátých let až do současnosti? Soudíte, že školství 

upadlo? Třeba prestiž kantorů, zdá se, je na sestupu…  

PZ: Mám malý přehled o tomto, nicméně co vím, pokles úrovně je znatelný.  

MS: Ještě jednou se zeptám na samostatné myšlení. Soudíte, že v době, kdy jste studoval gymnázium, 

byli studenti vedeni k tomu, aby jasně deklarovali svůj názor?  

PZ: Netroufám si tak zásadně odpovědět, tak moderní to asi nebylo. Spíše to bylo rakousko – 

uherské. To znamená solidní znalosti, memorování, to ano, lidé pak měli solidní znalosti. To vědomí, 

schopnost kreativně myslet, diskutovat … to, co je blízké anglosaskému světu, přemýšlení, tak to tam 

nebylo. Tam převládala jiná tradice.  

MS: Zmínil jste, že jste studoval latinu a řečtinu. 

PZ: Řečtina byla nahrazena angličtinou.  

MS: Soudíte, že jazyky člověku pomáhaly? Kdo se dnes učí latinu? Je to pouze záležitost filologů. Jako 

lékař jste se s ní setkal v anatomii. Latina byla jazykem učenců ve středověku. Řečtina je otázkou 

antiky. Jak vidíte přínos jazyků s přihlédnutím ke klasickým?  

PZ: Řekl bych, že latina je užitečný jazyk. Sám jsem z ní dostával dvojky a musím říci, že si z toho moc 

nepamatuju. Přesto to mělo velký smysl jak pro tu medicínu, tak i pro výuku cizích jazyků. To proto, 

že latina je v angličtině obsažena. Všude možně se s ní setkáte.  

MS: Latina je jazyk logický, pravidelný. Angličtina je někdy kontrapunkt. Je jednoduchá, ale poté 

složitá. Nemohu vynechat maturitu. Co bylo předpokladem pro její úspěšné absolvování? Tážu se 

proto, že maturita v dnešní době ztratila hodnotu. Jakou hodnotu měla maturita v době vašich studií?  

PZ: Právě dnes příliš nechápu ony diskuse o státní maturitě. V minulosti byla dobrou zkouškou 

rozhraňující a vydávající svědectví o předpokladech pro vysokoškolské studium.  

MS: Z čeho se maturovalo? Zřejmě z češtiny … 

PZ: My jsme maturovali z češtiny, matematiky, angličtiny a ještě z volitelných předmětů. Celkový 

počet předmětů byl čtyři.  

MS: Pokud se podíváte nazpět a přemýšlíte o období, v němž jste žil a studoval, říkáte si v duchu: 

„Ano, škola mi dala hodně. Dodnes mohu z jejich poznatků čerpat, ale mohou existovat i opačné 

názory.  

PZ: Pokud to srovnám s přítelem Břetislavem. On byl primus. Měl samé jedničky a jeho otec byl velmi 

přísný. On se skutečně výborně učil a k tomu také měl tu výbornou paměť. Musím říci, že ten si z toho 

gymnázia odnesl skutečně dost ve srovnání se mnou.  I přesto mi to základní v mysli zůstalo.  

MS: Již jsme zmiňovali onen výchovný prostředek a otázku výchovy. Je vhodné se zeptat, zdali se 

vyučovala se etika?  
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PZ: To jsme měli dobré, že jsme měli osvíceného profesora občanské nauky. Ten velice hezky učil. 

V podstatě tam vpravil filosofii, kulturní otázky. To byl velmi nóbl člověk. Ke konci života mě trochu 

zklamal. Též to byla velice kladná postava.  

MS: Lze říci, že absolvování piaristického gymnázia vám otevřelo cestu na univerzitu. Dokázalo, 

abyste se naučil věcem, se kterými se dnešní středoškoláci málokdy setkají.  

PZ: Jistě. Akademické gymnázium bylo známo svou humanistickou průpravou pro medicínu a bylo 

doporučováno.  

MS: Jinými slovy dnes, pokud jsou hovory o gymnáziích, hájil byste jejich význam ve vzdělávací 

soustavě. Jsou dobrou šancí pro dosažení vyššího vzdělání a úspěchu v životě, než když má žák pouze 

výuční list, byť jsou lidé, kteří i s tím ve světě uspěli. Stačí zmínit Tomáše Baťu. Děkuji vám …                  

 

Dialog o universitě a školství s prof. Petrem Zvolským3:   

MS: Nedávno jsme vedli dialog o základním školství a školství uvádějícím do dospělosti. Jak to bylo s 

přísností kantorů, jak jste skládal jednotlivé zkoušky? Můžete to srovnat s dnešní praxí? Považujete 

maturitu za nutnost? 

PZ: Mělo to jistý standard. Jak profesoři, tak žáci se snažili, aby slušně obstáli i v těch těžkých 

předmětech. Pokud se týká matematiky, tak byla cítit pomoc. Většinou byl člověk slušně připraven. 

Pamatuji si, že v naší třídě, byli asi čtyři kolegové, kteří tam byli později přeloženi z jednoho 

zrušeného gymnázia. Ti za stávajícím osazenstvem zřetelně zaostávali. Jeden z nich neudělal 

maturitu. Dodělal ji na podzim. Byl to velice hodný a slušný člověk. Na všechny čtyři díky tomu brali 

členové profesorského sboru značné ohledy.   

MS: Pokud se člověk připravoval a studoval toto gymnázium, předpokládalo se, že bude pokračovat 

na univerzitě, nebo v době, kdy jste končil, se považovalo složení maturity na gymnáziu za prestižní 

záležitost?  

PZ: Tehdy to bylo komplikováno selektivním výběrem na university. To znamená, že tam svou roli hrál 

kádrový přístup a každý neměl naději, i když většina z naší třídy skončila na vysoké škole. Rozhodně 

to nebyl takový počet. Akademické gymnázium bylo známo tím, že z něj se hlásili lidé na medicínu. 

Rozhodně tak velký počet na medicíně nebyl zaznamenán. Možná to byli tak dva či tři lidi ve srovnání 

s minulostí. Ale velká část ze třídy na vysokých školách skončila.  

MS: Také jste uváděl, že člověk musel mít slušný kádrový profil. Jak to bylo s vámi? Váš otec byl 

vysoce postavený muž v bance. Jak se na vás dívali? 

PZ: Profesoři se na mě dívali jako by byli sympatizanti. S nimi žádný problém nebyl. Od nich jsem 

dostal doporučení na vysokou školu. Kádrové rozlišení se projevilo v přijímacím řízení na medicínu. 

Tam jsem zkoušky udělal. Tehdy se zkoušky skládaly pohovorem před komisí. Byli známy okruhy 

                                                           
3
 Dialog byl veden v úterý 15. 2. 2011 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského na Psychiatrické 

klinice.  
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otázek - z biologie, přírodovědy i marxismu leninismu. Nebylo to však příliš kodifikováno a 

definováno.  

… Nutnost dogmatu …  

MS: Když jste měl zájem jít na medicínu, tak jste se musel zabývat Marxovým Kapitálem?  

PZ: Nemusel jsem jej číst. Dostali jsme jistý extrakt a ten jsem musel mít v povědomí. My jsme na to 

byli připravováni, a to dost cíleně i příjemným způsobem. Měli jsme občanskou výchovu, kterou u nás 

vedl výborný a naprosto nekomunistický filosof docent Josef Ludvík Fischer, jenž přednášel na 

filosofické fakultě. Dá se o něm hovořit jako o humanistické osobnosti. Snažil se nám pod občanskou 

výchovou představit široké spektrum myšlení.  

MS: Vy jste vlastně na vysokou školu vstupoval s celkem širokým rozhledem.  

PZ: To ano. My jsme na lékařské fakultě měli marxismus. To se pak opakovalo.  

MS: Četl jste ty extrakty či jste musel otevřít díla, která byla východiskem pro nový režim? Marxovy a 

Leninovy spisy byly překládány do českého jazyka.  

PZ: Víte, tato díla jsem málokdy otevřel. Soudím, že se jednalo o komunistický manifest od Marxe a 

Engelse. Od Engelse ještě jeho Podíl práce na polidštění opice. To jsou tak dva, které si pamatuji.  

MS: Asi jste nechtěl ztrácet čas. 

PZ: Ne, ne …  

MS: Dnes se tomu člověk může usmát. Dříve následoval i postih.  

PZ: Pochopitelně. Ještě mám na to z pozdější doby jednu milou vzpomínku. Učila nás docentka 

Divišová, dcera profesora Diviše, slavného chirurga. Ta byla fakultě oční lékařkou. Byla to milá, 

příjemná, vzdělaná paní. Ta, ač tehdy středního věku, dělala kandidaturu. K ní také měla zkoušku 

z marxismu leninismu. Byla z toho dost zoufalá. Já jsem jí tehdy dosti pomohl. Zapůjčil jsem jí stručná 

a podtrhaná skripta z marxismu leninismu. Na to ani jeden z nás nezapomněl, přátelili jsme se a 

stýkali dlouho do jejích devadesáti let..  

… Otázka atmosféry …  

MS: Je vhodné se zeptat, jaká byla na škole atmosféra? Vy jste začal universitu studovat v době, kdy 

ve společnosti probíhal třídní boj. Bylo to nepříjemné období, kdy vznikaly „nové pořádky“. Jak se to 

promítlo do školy? Jací byli kantoři?  

PZ: Vysoká škola měla stále velmi slušnou úroveň. Medicína nebyla výjimkou, protože ta odbornost 

se nedala přejít a zglajchšaltovat, jako na filosofické fakultě, kde to mělo daleko katastrofálnější 

dopad. U nás pořád přežívala veliká jména spojená s první republikou. To máte profesor Jirásek, 

Charvát, Vondráček, Mysliveček, Jedlička. To byla tradice první republiky. Byly to rozhodně velké 

osobnosti a mám na to velmi dobré vzpomínky. Tu a tam se vyskytl nějaký „hlídač“, ctižádostivý 

asistent, který to tam ovlivňoval. Většinou měl profesor dostatečnou autoritu, aby to zmírňoval.  

MS: Jinými slovy pánové profesoři z lékařských fakult se nenechali tím režimem utlačovat, zviklat. 
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PZ: Víte, měli výjimečné postavení, byť se někdo přizpůsobil více, někdo méně. Profesor Sekla, jenž 

byl před válkou sociálním demokratem a profesí genetikem, velký propagátor Mendel-Morganismu. 

To byl přímý nepřítel Lepešinské – Lysenka. Tím se netajil. Nakonec po roce 1968, když podepsal 2000 

slov, byl zbaven možnosti přednášet. Nicméně byl ponechán na fakultě. Zde existoval neskutečný 

respekt k jeho charakteru a ani děkan se jej neodvážil vyhodit. Byli však i lidé jako profesor Vondráček 

či jeden známý internista … Nebudu jej jmenovat. Byl známý svou elegancí i způsobem života. 

V Bratislavě míval i černošského řidiče. Odborník to byl znamenitý. Když jel s první delegací do 

Sovětského svazu, vyměnil na hranicích s Ruskem klobouk za bekovku. To proto, aby se přizpůsobil 

proletariátu i svým vzhledem.  

MS: Aby se nelišil … Proč vyčnívat. Je to někdy účelné. Na druhou stranu to může být špatné. Člověk, 

aby si uchoval své já, musí se přece vymezit. Lidé po roce 1948 si toto neuvědomovali, a proto 

Československo muselo zakusit tu dobu průměrnosti. Zde existovala politika, že kdo vyčuhuje, bude 

patřičně odměněn. Abych se přiznal, tak nepatřím k těm, kdo sdílí tento postoj. Soudím, že je zhoubný. 

Jsem přesvědčen, že jinakost vede člověka ke zdravému soutěžení. Inu, komunismus = vláda průměru 

nadprůměrným …    

PZ: Rád bych zdůraznil, že ten internista byl skutečnou výjimkou v medicíně.   

MS: Je dobré se zeptat, co vyžadovali páni profesoři od studentů? Někteří soudobí studenti navštěvují 

universitu proto, že si studiem prodlouží své mládí. Nemá to povahu zásadní investice do budoucích 

let. Jak toto vnímáte? Jak jste přistupoval ke studiu na universitě? Jak vnímáte postoj studentů? 

Stavěli jste se k němu s patřičnou odpovědností?  

PZ: Je to zřejmý rozdíl proti dnešku. Inu, mládí se tím cílevědomě prodlužuje. Někdy to má praktický 

užitek, třeba když jedou na dva roky do ciziny studovat stejný obor. To neexistovalo. To bylo bytostně 

existenčně zaměřeno.  

MS: Jak to myslíte?  

PZ: Byla snaha, aby student co nejdříve dostudoval, a to bez opakování. Jistě se člověk mohl setkat 

s lehkomyslnými lidmi, jako vždy … Těm to hlavu nedělalo. Většinou se ale každý snažil ročníky 

ukončit dle plánu a bez opakování.                                                     

… Otázka dělnické třídy …  

MS: Pojďme dále. V minulosti byla preferovaná dělnická třída. Ti, původem z elitních rodin, byli 

diskriminováni. Jak se tento fakt projevil na škole, jak silné bylo dělnické zastoupení? Dokázali využít 

svůj potenciál?  Problém je, že ti, kdo studovali, museli roky pracovat, aby dohonili ekonomický status 

těch, kteří pracovali manuálně.    

PZ: Jistě dělnický původ byl velkou výhodou, ale nestačilo být z prosté rodiny, syn nebo dcera malého 

živnostníka nebo strážníka to mohli mít zlé. Pokud to šlo původ se různě zatajoval, když jsme se po 

léta studií stýkal, byli jsme překvapeni, jak mnoho lidí „nepatřičného původu se na medici nu dostalo. 

Záleželo též na osobní vytrvalosti, cesta pak mohla jít přes střední kádry, laboranty, zdravotní sestry, 

pomocníky na teoretických ústavech. Zvláštní skupinou byli dělníci rychle prošlí zkrácenými kurzy, 

vedoucími k urychlené maturitě, tak zvaní ADKáři, kteří pak byli zejména v dalším profesním životě 

upřednostňováni. Neznamenalo to nutně, že by byli hloupí, řada z nich se stala dobrými lékaři. 
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… Masovost versus individualita …  

MS: Dnešní studium je charakteristické tím, že je masové. Dříve to byla asi otázka malého počtu lidí. 

Domníváte se, že na vás jako studenty měli kantoři více času, že se vám věnovali, hovořili s vámi. Učili 

člověka k patřičné argumentaci. Jak toto vnímáte?  

PZ: Tuším, že tam byly rozdíly dané osobnostními charakteristikami profesorů.  Byli tam vynikající 

vědci, ale velmi špatně přednášeli. Byli vynikající přednašeči, díky nim si člověk přednášenou látku 

mnohem lépe pamatoval.  

MS: Účastnili se studenti přednášek? Jsem v tomto ohledu idealistou. Abych se přiznal, tak pokud 

mám možnost něco kvalitního vyslechnout, věnuji tomu čas i síly. To by přece mělo platit obecně. Jsou 

lidé, kteří se do školy zapíšou, poté tam chodí pouze na zkoušky, nebo navštěvují pouze semináře. 

V tom je možná vidět neúcta ke kantorům. Jak to bylo v době vašich studií.  

PZ: Účast na přednáškách byla povinná.  

MS: To však dnes není. Můžete si vybrat, máte možnost volby.  

PZ: To ovšem neznamená, že jsme tam chodili. Tam, kde přednášky byly špatné, či bylo známo, že 

jsou nudné a člověku příliš nedají, snažili jsme se uniknout. Někdy byly namátkové kontroly. Ale nějak 

přísně to kontrolováno nebylo. Bylo známo, že si na to kantoři potrpěli a studenty si na účasti 

pamatovali, což se odrazilo ve zkouškách. To hrálo důležitou roli. Byli ovšem učitelé, jako byl profesor 

Charvát či oba Jedličkové, jak patolog, tak plicní lékař, nebo Šikl. O nich bylo známo, že jsou 

skutečnými přednašeči. Charvát byl známý svou logickou výstavbou přednášek či Jedličkové poutavou 

teatrálností. Přednášky u těchto lidí byly nabity posluchači. Stejně tak u Vondráčka.  

MS: Dá se říci, že mezi kantory existovala soutěž. Bylo vidět, že tento člověk kvalitně přednáší a … 

PZ: To bylo jasně vidět, bylo to znát.  

MS: Domníváte se, že tento systém mohl vylučovat i neschopné kantory? Vy jste sám zmínil, že někdo 

byl dobrým vědcem, ale špatným pedagogem. Měl student možnost volby kantora?  

PZ: To neměl, bylo to rozdělené, žel ne … Možná na přednášky nějaká volba existovala, ale ani to 

nebylo běžné. Možná ve vyšších ročnících. Člověk mohl docházet na přednášky oblíbených kantorů. 

Běžně se chodilo na Vondráčka, aniž jsme studovali psychiatrii.     

MS: Opravdu? 

PZ: Víte, to bylo slavné. Převážně páteční Vondráčkovy přednášky. Později se konaly ve čtvrtek večer. 

Naše malá aula byla naplněná. Byly navštěvovány právníky, filosofy, historiky, tedy nejen mediky.  

MS: Jinými slovy osobnost profesora Vondráčka přitahovala. Když to porovnáte se situací, která je 

dnes na fakultě, objevují dnes lidé takovýchto kvalit?  

PZ: Skoro bych řekl, že ne. I když jsou slušní přednášeči. To, že by dnes někdo večer přednášel od pěti 

hodin dokonce v pátek, je dost nepřijatelné.  

MS: Člověk dosáhl takové úcty a respektu, že se obětoval.  
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PZ: To jistě. U Vondráčka to bylo naprosto cílené.  

MS: Rád bych se zeptal, podle čeho jste si vybíral vysokou školu. Jaká kritéria byla rozhodující? Zvolil 

jste si studium na lékařské fakultě. Co vás přimělo k tomu, že zrovna psychiatrie.   

PZ: U mě to ovlivnily osobnosti. Převážně profesor Dobiáš. Tehdy byl ještě asistentem a on mě na 

zájmovém kroužku „okouzlil“. Pochopitelně Vondráček. Tam chodili ti, kteří měli zájem o psychiatrii, 

a nejen ti. Skoro povinně a rád jsem to absolvoval.  

MS: To vás nakonec „zlomilo“ k tomu, že jste šel na psychiatrii. Z vašich slov jsem vyrozuměl, že 

studenti-lékaři svou oborovou specializaci nestudovali hned od prvního vstupu.  

PZ: Většinou ne. U mě určitě ne. Ještě jsem měl zájem o psychologii, ale ne nějak systematicky. Též o 

filosofii, více než běžný medik. To určitě ano. Na tu psychiatrii jsem zpočátku nemyslel. To přišlo 

v tom třetím, čtvrtém ročníku.  

MS: Jako student jste využíval přenášek lidí na jiných fakultách? Vaše zájmy byly dost široké.  

PZ: To však zvykem nebylo. Bylo to čistě výjimečné. Asi bych řekl, že by bylo nutné člověka uvést 

systematičtěji do oboru filosofie. Možná by tehdy šli na přednášky lidí typu Patočky či podobně. To 

asi ano. Bylo to čistě výlučné.  

MS: Zmínil jste profesora Patočku. On však byl z filosofické fakulty vyhnán. Byl to člověk známý v širší 

společnosti. Netýkalo se to pouze studentů a angažovaných intelektuálů. Patočka právě díky svému 

postoji byl součástí širší společnosti.  

PZ: To jistě ano. V době studia jsem k té vrstvě nenáležel. To jméno se mi stalo povědomé až po roce 

1968.  

MS: To vám bylo 35 let. Shodou okolností to byla doba, kdy se Patočka na krátký čas vrací na své 

působiště. 

PZ: … a poté jeho pronásledování.  

… Osnovy lékařství …  

MS: Posuňme se dále. Je dobré nastínit, z čeho vycházely osnovy výuky k lékařství? Člověk byl uveden 

do obecných témat a až poté se specializoval. Jde mi o to, zda se obdobný přístup praktikuje dnes? 

Člověk, jenž má zájem studovat toto odvětví v současnosti, volí si konkrétní obor, že?  

PZ: Dnes hodně setrvává ten klasický systematický přístup německých universit. Měl své veliké klady, 

ale … Řekl bych, že mu sám za hodně vděčím. Měl jsem však možnost v sedmdesátých a osmdesátých 

letech na Mc Masteru v Hamiltonu poznat metodu „problem solving“, který přijal, přivlastnil a do 

dnes aplikuje Harvard. U nás systém aplikuje Třetí lékařská fakulta University Karlovy. 

MS: Narážíte na profesora Cyrila Höschla.  

PZ: Já jsem byl úplně první, kdo o tom zde referoval v našich časopisech, když jsem z McMasteru 

přijel. Velice mně to imponovalo. K výuce se přistupuje celostně, probírají se orgány, nemoci „in 

toto“. Současně jejich fyziologie, patologie, histologie. Je to náročnější systém. Během času se 
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ukázalo, že oba systémy mají své výhody. Polovina studentů dává přednost systému „problem 

solving“. Druhé skupině vyhovuje systematická výuka. To znamená po oborech. Domnívám se, že 

západní metoda připravuje lépe absolventa k rychlejšímu vstupu … 

MS: … do praxe.  

PZ: Ano, do praxe oboru, který je u nás třeba v chirurgii zanedbáván. Ta, i když nejsem o tom zcela 

informován, stále je u nás považována za postgraduální obor a studenti jsou velmi málo zasvěceni do 

chirurgické praxe.  

MS: Nepřímo říkáte, že si studenti nejprve o tomto oboru cosi přečtou, teoreticky uchopí … 

PZ: Dívají se, pozorují, nebo vezmou háky, a to ještě během praxí v nemocnicích. Jednoduše se to 

nedá zřejmě srovnat se západním způsobem, který je aktivnější.  

MS: Jinými slovy tento přístup nutí k tomu, aby se člověk rychle vpravil do praxe. Je však nutné ji 

propojit s teorií. Vzniká otázka, zdali čistě teoretický či praktický přístup je tou pravou cestou. Vy zde 

poukazujete na konkurenční model. Ano, zvítězil německý …  

PZ: Jistě. Musíme to však doplnit tím, že kdo měl plány dělat chirurgii či obory na ni navázané, určitě 

měl jasnou volbu, kterou cestu si vybral. Když nyní vidíte význačné ortopedy či chirurgy, tak již 

v prvních ročnících byli demonstrátory na anatomii. To bylo velice typické. Stačí vzpomenout na 

Sosnu či jiné význačné chirurgy, jako jsou žáci Čiháka a Borovanského. V dnešní době Grima. Později 

se snažili být demonstrátory přímo na těch oborech během studia. Tak se nahrazovala vybraná část 

praktickou výukou.  

MS: Když hovoříme o výuce, je dobré vyjít z praxe na psychiatrické kliniky, pak studenti praxi nejsou 

vzdáleni. Snaží se s nemocnými hovořit. Člověk tak nežije pouze z teorie, kterou získal na přednáškách.  

PZ: Nu, to jistě je také. Chirurgický pacient je vyšetřovaný diagnostickými metodami. Medici jsou 

vychováváni ke stanovení diagnózy pod dozorem.  

MS: Co soudíte o budoucnosti postupů výuky? Oba přístupy výuky mají … 

PZ: Jednou jsem si ověřil zkušenost se západní metodou „problem solving“ s profesorkou Marcelou 

Klímovou, která emigrovala do Houstonu. Shodou okolností byla se svým manželem významnou 

patoložkou ve velice prestižní instituci Baylor College of Medcine, kde operují srdce šejkům. Ta mi 

říkala, když jsme probíraly tyto přístupy, že je pravdou, že západní medici jsou velmi dobře vzdělaní, 

ovšem občas se objeví obrovská „díra“, která by u nás byla nepochopitelná. V systému cosi náhodou 

vypadne a pak už to nedoženou.  

MS: Tak snad si my pacienti máme přát takové systémy vzdělání, takovou přípravu lékařů, aby to 

pomohlo při řešení praktických otázek.     
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Dialog o ocenění s prof. Petrem Zvolským4: 

MS: Vážený pane profesore, v těchto dnech se dožíváte význačného jubilea, a to osmdesáti let. Někdo 

řekne: „Dobrá, je to pouhý mezník, osmdesáti let se shodou okolností dožívá čím dále tím více lidí, a 

proto to není nic význačného,“ ale jak vy osmdesátku vnímáte?  

VP: Má to dvě stránky. Zaprvé jsem si ani nemyslel, že se dožiji osmdesáti let, protože mne v jednom 

období dost zlobilo srdce, bypassy. Pro mne je to spíše překvapení, že jsem byl o svých narozeninách 

v ucházejícím stavu. Jistě je to příjemné, nepříjemné je, že dlouhý věk sebou přináší své mouchy. To 

znamená, že máte větší naději setkat se s více neštěstími. Čím dále žijete, tím je jich více. Osobně 

tomu říkám statistické chyby. Nassim Taleb tomu říká bílé či černé labutě. To znamená, že život je 

provázen různými katastrofami, které nás potkávají. Mezi to můžeme počítat i neočekávané nemoci 

nejbližších atd. To je nevýhoda věku. Včera na vědecké radě mi dávali pamětní list. Řekl jsem tam, že 

Číňané tvrdili, že předpokladem šťastného života je zdraví, bohatství a dlouhý věk. Myslím si, že 

zdraví je bez debaty. S tím budeme všichni souhlasit. Bohatství je s otazníkem. Můžeme jej rozdělit na 

bohatství finanční a intelektuální. První druh život ulehčuje, ale nezaručuje štěstí. Za druhou část 

bohatství jsem vděčný. To proto, že mi je „ovzduší“ fakulty i mí učitelé na klinice - jako legendární 

Vondráček či Dobiáš tolik poskytli. Pokládám je za největší přínos. Dlouhý věk je právě pro mne 

trochu ambivalentní. Jeho předpokladem je zdraví.  

MS: Když člověk stárne, zpomaluje. To znamená, že se může jistým neštěstím vyhnout. Připravuje se 

na to, říká si, že bude jednou starý, dělá takové kroky, které v jeho životě eliminují rizika.  

PZ: Ano, tak to je. Myslím, že i tělesný pohyb, cvičení, jsou velice dobré. Podle některých prací se zdá, 

že samo o sobě cvičení neprodlužuje podstatně věk, ale ulehčuje jej. To znamená, že dělá člověka 

silnějším a odolnějším. To jistě. Ale pocit ztraceného mládí je čímsi nenahraditelným.  

MS: Třeba v jiných životech.  

PZ: Doufejme.  

MS: Pokročme dále. Když jste se dožil věku, děkoval jste za to, že zde jste. Když jste děkoval, komu 

směřovala děkovná slova, na koho jste myslel?  

PZ: U mě je to velice složité, protože doba byla těžká. Celý život jsem prožil v bouřlivých časech a 

s rodinou konstelací. Na jedné straně existoval báječný začátek, ale pak byly špatné konce, nakonec 

to dopadlo dobře. Několikrát jsem unikl smrti. Jednalo se o bombardování Prahy. Dvě, tři vážné 

nemoci, to je jistě velice kladné. Nedobrý byl ale vývoj v rodině. Vztahy s otcem a matkou byly 

vvynikající, ale vše se zhoršilo vlivem změn režimu, kdy rodiče hodně zatrpkli.  

MS: Přesto jste děkoval rodičům, že vám umožnili pobyt zde.  

PZ: To ano, ale vyčítal jsem jim, že mne vydědili.  

MS: Modlil jste se? Děkoval jste Pánu Bohu? Jste katolíkem, ale sám říkáte, že jste spíše sváteční 

katolík.   

                                                           
4
 Dialog byl veden ve středu 25. 9. 2013 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského Ke Karlovu 11, 

Praha 2, Nové Město.  
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PZ: Ano, určitě. Stále umím Zdrávas, Otče náš, což dnes leckdo neumí.  

MS: Otázkou je, zdali si tyto modlitby ve stáří opakuje? Sám jste mi připomínal slova svatého Ignáce 

z Loyoly, že forma přitahuje obsah.  

PZ: Ano, vidím to. Řekl bych, že nešlo ani tak o poděkování. Modlím se, když mám úzkosti a výčitky, 

to pomáhá.  

MS: Vnímáte Boha jako poslední instanci.  

PZ: Ano.  

… Slavení …  

MS: Ještě bych se podíval na skutečnost, jak se stavíte ke slavení? Většina lidí, kteří nejsou tak 

asketičtí, si naleznou čas na slavení jakékoliv události. Jak vnímáte tento fenomén? Sám jste říkal, jak 

mile se děkovalo profesoru Vondráčkovi. 

PZ: Slavení patří k takovým příjemným, udržovacím rituálům, které zdůrazňují tradici kontinuity určité 

osobnosti, nebo určité skupiny, učení, instituce. Rituální složku pokládám za velice důležitou a nemá 

se opouštět.  

MS: To byl váš přístup k významu slavení, ale vzpomeňte na profesora Vondráčka. Říkal jste, že lidé u 

vás na klinice stáli na schodech …  

PZ: Bylo to o jeho osmdesátinách. Když přišel, všichni začali tleskat a pomalu, důstojně stoupal a byl 

tím potěšen. Řekl bych, že to bylo dáno jeho mimořádnou osobností. Tuto akci organizoval primář 

Plzák, který byl showman a byl v tom zručný. Vondráčka měl jistě rád. Ctil jej. Vůbec zde panovala 

přátelská atmosféra.  

MS: To znamená, že klinika v té době byla jedna velká rodina.  

PZ: Ano, i Dobiáš to zachovával. Vždy říkal, abychom si představili, že jsme vesnice opevněná trny a 

bambusem v džungli, obklopená nepřáteli, a tím kdykoliv napadnutelná, a proto musíme držet při 

sobě. Zkrátka tak to u nás fungovalo.  

MS: I slavení k tomu neoddělitelně patřilo.  

… Otázky jiného světa …  

MS: Nyní bych se přesunul do trochu jiného světa, ale zároveň bych zůstal na zemi. Vím, že sám se 

nepovažujete za filosofa, ale jistě jste člověk, jenž se zamýšlí nad hloubkami lidského života. Pokud má 

člověk význačné jubileum, uvažuje nad životem asi více. Jeho cílem je zřejmě být svobodným, čestným 

člověkem. Navrhoval bych, abychom se podívali na život od počátku. Člověk se rodí v bolesti. Přichází 

na svět a pláče, ale zároveň je pláč doprovázen mateřskou a otcovskou láskou, díky níž překoná 

počáteční nesnáze své existence. Jak o tomto fenoménu uvažujete?  

PZ: Pro mě je asi hlavní Kazatelovo diktum: „Marnost nad marnost, vše je marnost …“ To se mi častěji 

objevuje než nadějné myšlenky.  

MS: Nu, když se narodí dítě, můžeme v něm spatřit naději.  
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PZ: Ano, můžeme v tom vidět velkou krásu, ale co jej čeká, jaké hrozné věci může prožít, třebaže na 

tomto světě jsou i krásné … Je to ale strašná nejistota. Jako křesťan mohu někoho rozzlobit. Čím dále 

tím více věřím, že pokud Bůh je, hraje v kostky.  

MS: Můžeme v tom vidět logiku, protože člověk není loutkou, ale člověk je svobodná bytost. To je to, 

co Pán Bůh dělá.  

PZ: Hodí kostky. Na tom máte postavenou celou evoluci, celou statistiku, celé pochody DNA, poskoky 

aminokyselin.  

MS: Ano, kdyby tomu tak nebylo, kdyby svět byl deterministický, neměli bychom svobodu.  

PZ: Jako mírně obsedantní člověk mám raději deterministický svět - nepřizpůsobí se mi.  

MS: Myslíte si, že člověk by měl svou svobodu omezenou, závislost na světě by měla být větší? Jak by 

podle vás měl zasahovat Bůh, aby lidský život byl na vyšší rovině, aby se vyvíjel více harmonicky?  

PZ: Není to možné, ale církev to učí v zázracích, které zprostředkují „volní“ část Boha. Těch by mělo 

být více, i když uznávám, že stavba evoluce a našeho těla je podivuhodná a je zázrakem sama o sobě. 

Ovládání je z mého hlediska osudové.  

MS: Člověk může říci: „Dobrá, to co žiješ zde, je v tvé režii. Pokud budeš jednat podle předpisů, které ti 

dal Bůh – autorita, a které jsou ověřené, život bude mít méně zákrutů.“ 

PZ: S tímto souhlasím, a proto jsem matrikový katolík. Dodržuji tradiční postoje. Chci být pohřben 

podle katolického ritu. Křesťanství považuji za nejlepší soustavu hodnot, která by člověku velmi 

pomohla, kdyby se dodržovala.  

MS: Myslíte si, že pokud člověk následuje dobrá přikázání, která mu byla vštípena pomocí výchovy, 

pozná dobro, pozná pravdu, pozná krásu, …  

PZ: Můžeme říci, že by se člověku žilo lépe.  

MS: Soudíte, že slova, která řekl kardinál Tomáš Špidlík: „Vše, co žije s láskou, přechází v Krista do 

vzkříšení. Věčnost tvoří vztahy, které nikdy nekončí.“ To znamená, že pokud je člověk orientován ne 

k Zemi, ale spíš k Bohu, je učen svými činy k věčnosti?  

PZ: Víte, nevím. Přece jen se rozpadáme v prach a popel. Nevím, jak se toto dá dohromady na konci 

světa.  

MS: Díky tomu, že má člověk naději, …  

PZ: … je zachraňován. Samotná naděje je báječná. Soudím, že v tomto ohledu byl kardinál Špidlík 

báječný. Je to typický muž obšťastněný milostí. V jeho přístupu můžeme vidět pravdou víru. Já mám 

spíše víru v estetické a rozumné uspořádání křesťanského učení. Rád dodržuji z estetických důvodů 

rituály. Líbí se mi, dodává to důstojnost životním okolnostem. Přece jen si myslím, že se vesmír vyvíjí 

z ničeho do ničeho a vůbec nevím proč.  

MS: Soudím, že když člověk poznává struktury světa, žasne nad jejich propracovaností, stávají 

nakonec pro něj tajemstvím. Bůh, který tvoří, je entitou, k níž by člověk mohl s pokorou směřovat.  
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PZ: Trochu mi splývá s náhodou. Není náhodou sama Bohem?  

MS: Velká otázka, kterou by však teologové rychle zamítnuli.  

PZ: Na ní záleží štěstí, co si vyberete, co vám náhoda nabídne. Uvedu příklad. Kdybych byl umřel před 

pěti lety, byl bych spokojenější, protože by manželka žila, i kdybych měl strach, že ji nemoc stejně 

postihne. Nevěděl bych, že vnuk je autistický. Čím déle člověk žije, tím více se setkává s chybami.  

MS: Dobrá, ale díky šíři poznání máme větší možnost chyby napravovat, …  

PZ: … těšit se z krásy světa.  

MS: Například Max Planck, říká, že pro vědce je poznání Boha na konci. Díky složitosti vedoucí ke 

kráse světa dojde k Bohu, ovšem věřící má Boha na počátku.  

PZ: Ano, je to možné. Velcí vědci jistě věřili. Jiní ale považují Boha za naprosto nepotřebného.  

MS: Možná ti druzí budou na konci života smutní a nespokojení.  

PZ: Určitě víra dává velkou radostnost a naději, když se užívá.  

MS: Dobrá, pane profesore, hodně zdraví a sil do dalších let a snad někdy na shledanou …                             

 

O B E C N Á   Č Á S T 

 

Dialog o transformaci s prof. Petrem Zvolským5: 

MS: Po delší době se setkáváme avšak ne nad otázkami vašeho oboru, ale nad otázkou transformace, 

která začala v roce 1991, nicméně přípravné práce, byly vytvářeny v období 1989 – 1990. Spouštěcím 

bodem byla sametová revoluce, která vytvořila prostor pro reformy. Je možné o nich uvažovat jako 

těch, které nás posunuly zpět to Evropy. V době realizace jste byl přednostou kliniky.  Co jste si myslel 

o převratu a následných letech, neboť to byla doba, která byla pro lidi velkou výzvou.  

PZ: Po sametové revoluci se mi hodně změnil život, byť jsem na klinice měl i předtím dobré postavení 

a hodně velkou volnost. To vše díky mimořádným okolnostem, profesor Vondráček byl nestraník, byl 

však „vyvažován“ profesorem Dobiášem, sice předválečným straníkem, ale neobyčejně tolerantním a 

moudrým člověkem. My jsme se tedy pohybovali na klinice v plně atypickém a chráněném prostředí. 

MS: Sem komunistická ideologie …  

PZ: … sice zasáhla, ale nás, pracovníků, se příliš nedotýkala. Vždyť nás nechal Dobiáš jezdit do 

zahraničí, spolupracovat s emigranty v oboru psychiatrie. Věděl o tom, ovšem kryl to.  

MS: Když venku vládla šeď, mohl jste se podílet na výzkumu a pracovat i ve světové psychiatrii, což asi 

bylo … 

                                                           
5
 Dialog byl veden ve středu 15. 9. 2010 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského na Psychiatrické 

klinice Ke Karlovu 11, Praha 2   
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PZ: … mimořádné. Pamatuji si, že Dobiáš o oslavách narozenin zdůrazňoval, že jsme malý kolektiv, že 

si musíme představit, že jsme vesnice v džungli obklopená divochy, nepřáteli a měli bychom držet na 

izolovaném ostrůvku při sobě. Opravdu to bylo zcela mimořádné. Jistě to mělo svá omezení. Když 

jsem nevstoupil na pozvání profesora Dobiáše do komunistické strany, tak jasně řekl, že je mi 

uzavřená vyšší akademická kariéra počínajíc docentem, kandidaturu mi ještě dali. Na druhou stranu 

mě vůbec neomezoval … Schválil mi, a to byla plně spiklenecká práce, když jsem za Husákova 

normalizačního režimu vyjel dvakrát do Kanady za Pavlem Grofem, jenž byl také žákem profesora 

Dobiáše, avšak emigroval do Kanady. Přesto jsem mohl u něho dvakrát po sobě pracovat. To bylo vše 

kryto Dobiášem, aniž bych se byl musel angažovat ve spolupráci s StB.  

MS: To jste mohl zažít velmi kolegiální pracovní vztahy.  

PZ: Ano, to bylo mimořádné. My všichni, kdo jsme to zažili, si vzpomínáme a uvědomujeme si, že 

jsme nemohli mít lepší život v kontextu toho, co zde existovalo.  

MS: To popisujete období během vašeho působení, když jste nebyl habilitován. Slova vašeho kolegy se 

nenaplnila, neboť po převratu jste se stal přednostou kliniky …  

PZ: Víte, vše jsem dělal až po převratu kromě kandidatury věd. To mi nechali udělat, ale doktorát věd, 

docenturu, habilitaci jsem dělal po roce 1989. Šlo to rychle za sebou, a tak jsem zvládnul habilitaci, 

doktorát, a pak profesoru.  Bylo to vlastně v době, kdy jsem se chystal do penze, a najednou jsem 

dostal příležitost dodělat svou profesní kariéru a být poté přednostou kliniky. Pochopitelně to bylo 

krátké. Jeden můj přítel, jenž není lékařem, s nímž jsem však studoval gymnázium, to vždy vystihoval: 

naše generace je asi v té pozici, jako když si lyžař koupí novou výbavu na lyže. Má perfektní lyže, nové 

boty. Na horách ale 14 dní prší a poslední tři dny si může tuto výzbroj navléknout a zalyžovat si. To 

byla naše situace a má též. Vše bylo omezeno věkem. Mohl jsem sedm let být přednostou kliniky. Po 

revoluci nastala prudká reakce proti dlouhodobým profesurám, které nebyly za komunismu 

omezeny. Žádalo se, aby přednostové procházeli výběrovým řízením – konkurzem. Účastnil jsem se 

konkurzu a tehdy děkan Jiří Tichý, neurolog a jeho kolegium omezilo první konkurzy jen na dva roky, 

normálně se to dělalo na pět let. První dvouletý konkurz byl zkušební, zdali se osvědčíme. Poté jsme 

museli opět na další konkurz pro období pěti let. Pak mi bylo již přes 65 let a měl jsem zde nástupce … 

MS: … profesora Jiřího Rabocha … 

PZ: Ano, a proto tehdy nepřicházelo prodloužení mého termínu v úvahu. Je zajímavé, pokud to sleduji 

se svými vrstevníky, jak se tento požadavek přísného konkursového výběru rozplynul. Dnes se to 

velmi často obchází a prodlužuje se setrvání v „křesle“ různými způsoby, třeba v případě naší kliniky 

dohodou mezi ministry.  

MS: Obraťme list, byť se k oblasti psychiatrie vrátíme. Než přejdeme k otázce transformace a 

současnosti, jak vnímáte minulý režim a realizovatelnost ideologie komunismu? 

PZ: Můj postoj k režimu a komunismu vůbec byl věrnou kopií (snad až příliš) názorů rodiny, pro niž 

většinou i sociálně demokratická politika byla těžko přijatelná. 

Otec mohl být pokládán za „osvíceného“ kapitalistu, který si je vědom nutností podstatně přispívat 

k vylepšení životního standardu chudších vrstev. 
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Ideologie komunismu byla nepřijatelná, ale víra v sociální pokrok byla přítomná.   

MS: Je možné považovat procesy kolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a vítězství 

liberální demokracie? 

PZ: Pád komunismu byl pádem komunismu, ve který, myslím, většina z nás věřila, ale viděla ho až 

v daleké mlžné budoucnosti za hranicí vlastního životního cyklu. 

Na začátku po sametové revoluci tu snaha po rozvoji liberální demokracie skutečně byla přítomna, 

ale po dvaceti letech je ten rozvoj značně pochybný. 

MS: Co dle vás znamenalo budování demokracie v kontextu čtyřicetileté zátěže totality? 

PZ: Muselo být nutně ovlivněno stavem globálního kapitalismu, který asi nakonec musel převážit 

„chybné“ koncepce a návyky z komunistické minulosti. Myslím, že je těžké to rozdělit a příčíst 

k jednomu nebo druhému. 

MS: Jak vnímáte pozitivní rozpomínání na minulost? Není to výraz ztráty paměti vůči hrůzám režimu, 

který páchal? Není to také výraz toho, že mnozí z nás nemají zájem žít ve svobodě a potřebují jen péči 

a jistoty? 

PZ: Vzpomínky se jistě velmi různí podle sociálního zařazení jedince a jsou ovlivněny tím, co bych 

nazval „třídním rasismem komunismu“. Zdá se mi, že tato idea komunismu nebyla nikdy dostatečně 

„ideologicky „ využita.  

… Otázka demokracie …  

MS: Pokročme dále. Pokud přemýšlíte o přerodu z totality na demokracii a komunismu na 

kapitalismus. Soudíte, že to byla jediná cesta? Vycházím z toho, že jste měl možnost komunikovat se 

zahraničím, navštěvoval jste země, kde volný trh a demokracie byly konstitutivními prvky společnosti. 

A s tímto uspořádáním bylo také spojeno i patřičné bohatství. 

PZ: Zřejmě to byla jediná cesta. Nic jiného ani být nemohlo. Třetí cesta možná … 

MS: … vede do třetích zemí …  

PZ:  …a není tedy možná. Co je chyba a s čím se nedá příliš dělat, je skutečnost, že byl příliš 

akceptován „divoký kapitalismus“ amerického typu. Zde bych se odvolal na Josepha Stiglitze a ještě 

více na Tony Judta a jeho knihu“ Fair life“. Jedná se o jeho odkaz, a to dílo považuji za výtečné. Kniha 

pojednává o společenských tématech, tedy o tom, co se dotýká i nás a toho, s čím jsme se byli 

konfrontováni. Upozorňuje na skutečnost, že se v posledních třiceti letech vytratily všechny přednosti 

bývalého kapitalismu. Ten se změnil v tvrdý viktoriánský, bezohledný boj, kde se obrovským 

způsobem rozvírají nůžky mezi chudými a bohatými. Jde o směřování jak v malých, tak velkých 

státech. Soudí, že thatcherovské a reaganovské zaměření, je velmi špatné. Právě výše uvedení 

zdůraznili: „Greed is fine … Money …“  

MS: Peníze jsou … 

PZ: … důležité. Soudí, - a já s ním - že naprosto upadla morálka, limity …  
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MS: S tím by přemýšlivý člověk mohl souhlasit.  

PZ: Lidé zkrátka upadají do propasti.  

MS: I to „nabízí“ dnešní kapitalismus. Dnes máte možnost na jedné straně vidět úžasnou architekturu, 

ale hned vedle otřesné slumy. Bohatství a neskutečnou bídu. To jsou paradoxy moderní kapitalistické 

společnosti. Tento stav bohudík nenastal a zatím se u nás nevyskytuje, tak daleko jsme nedošli. Cílem 

hospodářské a společenské proměny bylo to, aby byl člověk dostatečně motivován, aby se o sebe 

postaral. To je jedna rovina. Druhá je, aby jedinec, pokud nemůže z důvodu handicapu, nemoci či 

smůly, měl by mu stát v dobrém vypomoci. Skandinávie může být vzorem. Zmínil jste Reagana. Ten 

říkal milou větu a můžeme ji považovat za bonmot. Týká se to právě kapitalismu. Když se to hýbe, 

zdaňme to. Když se to dále hýbe, regulujme to. Když se to nehýbe, tak to dotujme. Mnozí lidé se 

domnívali, že stát bude podporovat tuto politiku nadále. Lze se domnívat, že přílišná pomoc následně 

člověka odradí, nemotivuje, aby se sám namáhal, aby obětoval a zasvětil svůj život práci. Jsou však 

kultury, kde občané na architektuře sociálního státu parazitují. Lze souhlasit, že propast je velká a 

globalizace může nůžky mezi chudými a bohatými více rozevřít. Na jedné straně máte miliardáře, na 

druhé lidi, kteří nemají ani dolar na den. Lidé jako Gates, Buffett mají dostatečné srdce, aby se podělili 

o své zisky. Obdobný příklad zatím v České republice nenajdeme) Lze říci, že si na ty své mecenáše 

musíme počkat. To, co v Americe trvalo generace, jednoduše nelze zvládnout během generace.  Ale 

vraťme se k počátkům proměny. Prožíval jste něco jako velký údiv? Nefunkční se bortí - a bral jste to 

jako normální proces. Lze hovořit o falsifikaci, vyvrácení komunismu a centrálního plánování a 

příchodu nového společenského pořádku?  

PZ:  Měl jsem z toho dojem, že se „věci“ rozbijí a adekvátně se nenahradí.  

… Psychiatrie …  

MS: Potočme se opětovně k psychiatrii. V jakém stavu byla česká psychiatrie?  

PZ: Odpověď není možné vtěsnat do pár vět. Mnohé z toho jsem zmínil ve svém krátkém pojednání o 

stavu psychiatrie. Jistě se některých aspektů proměny psychiatrie v našem dialogu dotkneme.  

MS: Pokud se poohlédneme k vám, tak jste byl připraven na dokončení vědecké kariéry, jelikož jste 

sledoval vývoj psychiatrie jako celku i tím, že jste udržoval kontakty se zahraničím.    

PZ: To mohl být můj přínos k transformaci, když jsem se stal přednostou kliniky. Jednak jsem ne zcela 

souhlasil s tím rychlým přechodem a rušením psychiatrických léčeben a s rychlým přechodem ke 

komunitní psychiatrii, třebaže je to ideál psychiatrie, když je omezována ústavní léčba na akutní 

případy.  Podle mého názoru - a ukazuje to vývoj ve světě, že tam, kde se udělala rychle a překotně 

deinstitucionalizace, mělo to velmi špatné důsledky pro psychiatrické pacienty. Často zůstali bez 

péče, odkázáni na sebe, jsou v mnohem horším stavu, než kdyby byli pod kontrolou ambulance či 

přijati na přeléčení. Vede to i k bezdomovectví a podobně.  

MS: Bezdomovcem se člověk může stát, aniž by měl razítko od psychiatra.  

PZ: Ano. Zvyšuje se ale riziko a dalo se to vidět v Spojených státech, i když to Američané neradi 

připouští. V některých státech – městech se vytvoření komunitní péče zdařilo, ale v některých 

selhalo. Velké instituce - to je případ našich Bohnic, jsou areály cenných parcel. Oddělení se zavřela a 
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areál byl rozprodán. Není návratu. Peníze se měly dát do komunitní psychiatrie. Někde se to podařilo, 

ale často se člověk setkal s neúspěchem.  

MS: Přednostou kliniky jste byl zvolen v roce 1990. Jak jste vnímal psychiatrickou péči 

v Československu, respektive v České republice? Jde mi o to, že z vašich slov cítím úctu k rozsáhlým 

komplexům, jako jsou právě Bohnice.  

PZ: Není to úcta, ale je to spíše uznání nutnosti velkých komplexů. Neprosazoval bych jejich zrušení. 

Nenastal k tomu ještě čas. Dokud neznáme dokonale etiologii psychických nemocí, které pořád jen 

regulujeme, i když úspěšněji než v minulosti - a máme k tomu více prostředků, ovšem valnou většinu 

neléčíme. Většinou jde o chronické nemoci, které občas potřebovaly pomoc instituce. Možná jsem 

měl výhodu, že jsem měl přehled z mých zahraničních styků a cest, že komunitní psychiatrie … Zde 

stoupenci otevřené psychiatrie falešně argumentovali, že je levnější. Není levnější. Je mnohem dražší. 

Prezidentka světové psychiatrické organizace, která byla čínského původu, říkala, že pokud má být 

komunitní psychiatrie dobrá, je dražší, než péče v léčebnách.  

MS: Vidíte, došli jsme k termínu pacient. Pacient jako Česká republika a jako člověk. Ten člověk by se 

měl sám o sebe postarat. Musí dojít k lékaři, musí se starat, jakou míru péče bude spotřebovávat. Lze 

se domnívat, že člověk, pokud má být svobodný, musí na sebe vzít tíhu odpovědnosti, nicméně 

můžeme souhlasit s tím, že člověk, jenž není v dostatečně dobré psychické kondici, může způsobit 

zranění, která se zacelují velmi obtížně. 

PZ: Řekl bych, že dobrým příkladem a viděli jsme to na způsobu práce norských kolegů, kde je 

komunitní organizace psychiatrů z tohoto hlediska modelově zařízená. Právě tam mají komunitní 

střediska vybavená psychiatry a psychiatrickými sestrami, sociálními pracovníky, psychology. Jsou 

mobilní, mají k dispozici auta a mají případový management. Rodina, u které chronický pacient bydlí, 

má seznam příznaků, které jsou varovné. Když se pacient začne zhoršovat, zavolají, povolaní přijedou, 

pohovoří s pacientem, upraví medikaci. To je ideální stav. To si může dovolit bohatý stát.  

MS: Správná připomínka.  

PZ: Norsko si to se svým bohatství ropy a zemního plynu dovolit může. 

MS: Jsme však v České republice a psychiatrie nebyl podporovaný obor.  

PZ: Tato skutečnost přetrvává. Bývalý ředitel Bohnic Zdeněk Bašný zdůrazňuje, že doposud není 

dostatečná vůle podporovat komunitní psychiatrii, což je též způsobeno tím, že psychiatrická péče 

v léčebnách je u nás nakonec nejlevnější.  

MS: Každá liška si hladí svůj ocas.  

PZ: On byl velký propagátor komunitní péče, i když byl ředitelem léčebny. Řekl bych, že je nesprávné, 

když se finanční prostředky nedostávají. Psychiatrie u nás ve srovnání s ostatními obory stále dostává 

málo.  

… Pokrok v psychiatrii …  

MS: Co je pozorovatelné, že takové areály, jako je Bohnická léčebna, se postupně mohly během 

dvaceti let otevřít světu. Na druhou stranu i dnes mnozí lidé považují jakýkoliv styk s psychiatrií za 
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stigma, byť o pozadí nic neví. Také ignorance oboru mohla způsobit, i to, že jednotliví lidé místo 

čerpání komunitní péči a užívali péči ústavní. Toto se však postupně mění. Ano, po roce 1989 začala 

destigmatizace oboru. V době odstartování transformace zde mnoho komunitních center nebylo.  

PZ: Ano, to jistě ne. Řekl bych, že tehdy to výbor psychiatrické společnosti podporoval.  Byl jsem 

předsedou výboru a tvorba komunitní péče byla podpořena.  Vzniká Ondřejov, Eset, Fokus. Jistě se síť 

rozšiřuje a řekl bych, že se též zkvalitňuje. Člověk to v praxi vidí. Dochází ke korekci počátečního 

odporu některých psychoterapeuticky zaměřených zařízení vůči farmakologii. Problém byl, že tam byl 

poslán pacient, jenž dle našeho názoru potřeboval farmakologickou léčbu, a oni mu ji vysadili. Za těch 

dvacet let se to změnilo. Současný vývoj lze hodnotit jako dobrý. Dávají léky, ale pokračují či zařazují 

pacienta do programu.  

MS: Zmínil jste léky. Jaké léky a lékařské postupy nabízela československá respektive česká 

psychiatrie?  

PZ: Léky v tom základním sortimentu měla vždycky a poměrně brzo. Také měla neobyčejně vyvinutou 

farmakologii a psychofarmakologii zásluhou docenta Protivy, a celé naší farmakologické školy. 

MS: … docenta Oldřicha Vinaře … 

PZ: Ano. Farmakologové tvořili jeden ústav. Tam objevili Protiaden, antidepresivum, které je 

používáno do dnešních dnů. Zásluhou toho jsme byli na slušné úrovni ve výzkumu a v léčbě, a proto 

zaostávání nenastalo.  

MS: To platilo i přes zkušenost, že Československo nepatřilo k bohatým zemím, jako bylo Německo, 

Amerika. Můžete porovnat zásadní rozdíly psychiatrie na západě, kde jste působil a psychiatrie ve 

východním bloku? 

PZ: Zaostávali jsme, neboť jsme byli školeni klasickou německou psychiatrií, která měla 

psychopatologii nejvyvinutější. Diagnostika, která je dnes staromódní, ale myslím si, že je to chybný 

názor, zde existovala na dobré úrovni. Rozhodně předstihovala anglickou i americkou. Francouzskou 

neznám. Tam je to odlišné. Na to navazuje i užívání léků, i když to není tak specifické, jak jsme si 

tehdy představovali. Co bylo zanedbané, byla psychoterapie. Díky poměrně tolerantnímu 

psychiatrickému vedení byla však umožněna školení, jež byla víceméně tajná zejména v oblasti 

psychoanalýzy. Netýkalo se to kognitivně – behaviorálního směru. Posledně jmenované bylo blízko I. 

P. Pavlovi, a proto to mohlo mít příznivější hodnocení. V curriculu atestovaného psychiatra to ale 

zastoupeno nebylo. Ano, psychiatrie byla biologicky orientovaná. Časem se toto zlepšuje.  

MS: Můžeme říci, že jsme měli slušné, schopné lidi, kteří v české psychiatrii působili a dokonce předčili 

západní vývoj. To je slušný výsledek. Sám jste upozornil, že proměna vašeho oboru byla ne vždy 

optimálně řešena. To člověk může říci ex post. Po bitvě je každý generálem. Člověk má usilovat, aby 

výsledek byl patřičně kvalitní, aby to, co vytvoří, sloužilo lidem a ne aby lidé tím byli poškozeni. 

Existoval na poli psychiatrie jistý návod, podle které by se postupovalo? Lidé v Čechách byli léčeni 

v léčebnách a boom soukromých psychiatrů zde nastal až s novým režimem.  

PZ: Byla snaha formulovat koncepci. I dnes je vytýkáno výboru psychoterapeutických ambulancí, že 

nedostatečně pečuje, nevytváří koncepci, i když něco na papíru je. Vládne všeobecná nespokojenost 

mezi psychiatry s koncepcí…  
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MS: Zmínil jste psychiatrickou společnost. Její historie jako profesní organizace sahá do první poloviny 

20 století, není tedy institucí, která by byla založena po roce 1990 …  

PZ: To je společnost, která zde působí od roku 1925.  

MS: Tedy má dlouhé kořeny.  

PZ: Ještě předtím existovala ve spojení s neurologickou společností.  

MS: To znamená, že zde působili jako profesní instituce, ale měli napojení na komunistickou stranu.  

PZ: Byli součástí lékařského systému. Předseda spolku byl léta členem strany. U nás profesor Mečíř, 

můj předchůdce a následník profesora Dobiáše, jenž také l členem komunistické strany byl. Je nutné 

mu přičíst k dobru, že ač komunista, oficiálním dopisem se postavil proti tomu, když jsme byli 

ministerstvem donuceni vystoupit ze světové psychiatrické organizace v době, kdy anglosaská část 

začala obviňovat Sovětský svaz ze zneužívání psychiatrie. V té době donutilo ministerstvo 

zdravotnictví našeho zástupce, aby z ní vystoupil. Profesor Mečíř se tehdy proti tomu ostře ohradil, 

ale nepomohlo to.   

MS: Komunistický režim respektoval uskupení psychiatrů a nezasahoval do aktivity sdružení.  

PZ: V určitých hranicích to bylo nutné držet. To je zvláštní rozpor, že na zkoušky jsme se museli 

Pavlovovu doktrinu učit. Prakticky až na výjimky se to neužívalo v praktickém životě či se užívalo 

pouze to, co se zdálo být prospěšné. Léčba spánkem. To bylo také Pavlovovské.   

… Zdravotnictví a odbory …  

MS: Jak se organizace psychiatrů změnila v rámci transformace zdravotnictví? Odborové organizace 

byly brány jako ty, které sdružují členy mající nejen lékařský zájem. Další uskupení jako lékařská 

komora.  

PZ: Ta vznikla až poté.   

MS: Jaké bylo v lékařské komoře postavení psychiatrů? Předpokládalo se, že každý psychiatr bude 

součástí lékařské komory?  

PZ: To jsme doposud. Řekl bych, že tam více dominuje Sdružení ambulantních psychiatrů.  Je tam 

hodně zastoupeno. Působí tam též asociace velkých nemocnic. Akademická psychiatrie je tam 

zastoupena málo.  

MS: Domníváte se, že ony komory jsou součástí demokratického uspořádání, nebo jsou lobbistickým 

nástrojem některých pro prosazování jejich politických zájmů.  

PZ: Zde se to proměnilo za Davida Ratha.  

MS: To byl Lékařský odborový klub.  

PZ: To byla chyba. Jistě pan Kubek je jeho žák, byť je mírnější. Rozhodně neodborová instituce by zde 

existovat měla. Myslím, že ano.  
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MS: Domníváte se, že lékařská komora je vhodnou institucí napomáhající lékařům hájit jejich zájmy a 

zlepšovat fungování zdravotního systému v České republice? Na druhou stranu je zajímavé, že čelní 

přestavitelé komory nacházejí uplatnění v politice. Shodou okolností jeden z čelných přestavitelů 

lékařské komory pan Svoboda kandidoval na primátora. 

PZ: Myslím si, že by mohla být přínosnou institucí. Záleží však, jak se v té které zemi daná instituce 

vyprofiluje a jaké získá postavení. Známá je British Royal College of Psychiatry, která má neobyčejně 

silné postavení. Má pod sebou kontrolu vzdělávání, kontrolu atestací. Má velké příjmy od psychiatrů, 

a proto je neobyčejně vlivná a lecčeho dosáhla.  

MS: Toto uskupení ustanovuje standardy pro léčbu psychiatrických nemocí?  

PZ: Ano. Je to její povinností.  

… Standardy …  

MS: Pokud bychom se vrátili na českou půdu - vytvořily se standardy pro léčbu.  

PZ:  Standardy správné léčby nyní vychází opakovaně a pod egidou psychiatrické společnosti.      

MS: To mají na starosti oborové organizace?  

PZ: Soudím, že spolupráce je zajištěna. My musíme žádat v případě různých přednášek, seminářů, 

konferencí, aby byli účastníci odměněni edukativními body. To musí vždy schválit a určit Lékařská 

komora. 

 … Vzdělávání v psychiatrii a nejen v ní …  

MS: Zmínil jste otázku vzdělání. Aby se pacientův stav konsolidoval, zlepšil, aby se nemocný vyléčil, to 

není pouze otázka správné léčby vzdělaného lékaře, ale i odpovědného přístupu nemocného. Jak se 

během oněch let proměnil postoj lékařů ke vzdělávání lidí? Jde o to, aby člověk dokázal rozpoznat 

počínající obtíže a minimalizovat negativní dopady.  

PZ: Vysvětlování, informování se u nás vyvíjí a je v menší míře, než by mělo být.  

MS: Lze se domnívat, že člověk, pokud trpí neduhem, měl by se sám starat o to, aby s danou 

indispozicí dobře nakládal. Lékař v psychiatrii a nejen v ní, nemůže pacienta vodit jako malé dítě.  

PZ: To se týká spíše chirurgických oborů, ale i u nás je stejně nepříjemné informovat pacienta, rodiče, 

příbuzné, když má člen rodiny schizofrenii. Tak to člověk přeci jen obchází. Je těžké to neobcházet, 

když víte, že prognóza z původního onemocnění se velmi špatně odhaduje.  

MS: Člověk se může v průběhu nemoci proměňovat. Lékař by měl být dostatečně pozorný, aby první 

pohled na pacienta, který si udělal, byl schopen změnit, protože nemoc může ustoupit a člověk se 

vylepší do té míry, že se o něm dá říci, že je ve své podstatě zdráv. V čem by se mělo vzdělávání 

pacientů i rodinných příslušníků zlepšit? Člověk při návštěvách psychiatrických zařízení nalezne 

odpovídající knížečky, brožury … V čem podle vás by měla hlavně spočívat popularizace oboru, v němž 

působíte, a její demytizace ve vztahu k širší veřejnosti.  
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PZ: Nyní je snaha pořádat u farmaceutických společností semináře pro praktiky. To proto, že deprese 

do určitého stupně mohou být léčeny praktickými lékaři. To si myslím, že je to správný a žádoucí 

směr. 

MS: Nejen ve vztahu k lidem, ale i k širší lékařské veřejnosti. Ostatně lékař by měl být nejen znalý 

svého oboru, avšak měl by mít ponětí o oborech příbuzných. Jak to vidíte v zahraničí, které nám může 

být dostatečným vzorem?   

PZ: Dám příklad. Ve Švédsku si mi stěžovali profesoři v Lundu, že tam je snahou, aby praktici dělali 

psychiatrický záskok. Těch psychiatrů tam bylo tak málo, že skutečně psychoticky nemocní obtížně 

nacházeli přiměřenou péči. Praktici byli zoufalí, že měli na starosti pacienty, které nebyli schopni 

adekvátně léčit. To je druhý extrém.  

… Nedostatek lékařů …  

MS: Vy jste narazil na nedostatek lékařů. Není to též problém české psychiatrie? Je obor psychiatrie 

dostatečně přitažlivý, aby nedocházelo k takovým výpadkům jako ve Švédsku?  

PZ: Začíná být. Dnes máte pacienty, kteří onemocní a potřebují trvalou ambulantní péči, a mají i 

v Praze neobyčejné problémy se k některému psychiatrovi zařadit.   

MS: Je převis poptávky nad nabídkou.  

PZ: Soukromí psychiatři jsou obsazení. Počty mají dané. Pokud by docházelo k rozšiřování jejich 

počtu, tak budou pokutováni. S tím se setkávám, lidé hledají psychiatry a nemohou je nalézt.  

MS: Zvláštní zjištění po více jak dvaceti letech po roce 1989. Byla též vyhrocená situace po přelomu?  

PZ: Nebyla. Tam fungoval obvodní systém. Částečně funguje i nyní. Musíme přijímat akutní pacienty 

z Prahy 2. Dříve, kdo bydlel tam a tam na Praze 5, tak patřil na psychiatrickou ambulanci v Kartouzké 

a psychiatr si jej tam musel zařadit, ať chtěl či ne.  

MS: Dnes má člověk možnosti volby.  

PZ: To ano, ale naráží na to, že nenalezne volné místo.  

MS: Čím to, že během dvaceti let se vznikla taková poptávka po psychiatrické péči? Není to náhodou 

„ovoce“ systému, v němž žijeme? Lidé, kteří řádně nepečují o svou duši a věnují svůj čas pouze práci, 

ve snaze dosáhnout většího blahobytu podceňují význam duševní rovnováhy.  

PZ: Nejsem si tím jist. Těch pacientů tolik nepřibývá. Není to ale vyloučeno.  

MS: Na Západě je mnoho zařízení v soukromých rukou. Myslíte si, že je možné, aby česká psychiatrie 

byla zprivatizována? Nebylo by dobré, pokud by do zdravotnictví přišel soukromý kapitál, jenž by vedl 

k lepší alokaci zdrojů, efektivnosti? Lze se domnívat, že na někoho to může působit jako červený hadr 

na býka.  

PZ: Nevím, jelikož se u nás setkávám s tím, že námitky proti placení lékařské péče jsou silné.  Sám 

mám soukromou ordinaci, většina lidí chce být léčena i v soukromé ordinaci v rámci zdravotního 
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pojištění. Týká se to i bohatých lidí, tedy těch, kterým by to nemuselo vadit. Lidé nejsou ochotni do 

sebe investovat něco navíc, když mají možnost pojištění.  

MS: To je otázka motivací. Člověk se tak snaží využít možností, které mu jsou systémem nabízeny. Je 

vůbec možné, aby zdravotnictví přešlo od státu do privátní sféry? V Americe to přítomnost 

soukromého kapitálu dovoluje.  

PZ: Ano, tam to je, ale zrovna co se týče nemocnosti a úmrtnosti, tak je Amerika před Bosnou a 

Albánií, i když ve svých vrcholcích poskytuje špičkovou péči.  

MS: Amerika spotřebovává nejvíce prostředků … 

PZ: … a přesto má nejkratší dožití. V těchto indiciích je Finsko, Švédsko na prvním místě v tom 

dobrém slova smyslu. Amerika silně zaostává. 

… Nejsme na chvostě …  

MS: Co je dobré říci, že se parametry zdravotního systému během transformace zlepšily. Nejsme na 

chvostě. Na druhou stranu se zvětšil i objem finančních prostředků, které se do systému dostávají.  

PZ: Právě proto nejsme zprivatizovaní. Dávám vám příklad z devadesátých let. Je to Kanada. Ta má 

dobrý kompromis mezi privátní a státní – National Health Service. Systém je pod britským vlivem.  

Pojišťovací systém měli velmi rozvinutý, i když to nyní museli redukovat. Je pravdou, že v roce mého 

pobytu (1986) tam existovala soukromá privátní zařízení. Ta fungovala pouze pro ty úplně nejbohatší. 

Měl jsem pacienty v National Health Service, psychiatrickým universitním i neuniversitním špitálu, 

velmi zámožné - a nešli do …  

MS: … soukromého zařízení.  

PZ: Byla to výjimka. Pamatuji, že jeden zvlášť bohatý makléř si přeložil ženu od nás do soukromého 

zařízení. To byly během roku jeden, dva případy.  

MS: Soukromý sektor je v tomto ohledu pro ty nejbohatší. Ve své podstatě je zdravotnictví založeno 

na solidaritě zdravých s nemocnými. Tak je to v Evropě, v Británii. Objem prostředků by měl mít vztah 

k míře vzdělanosti. Právě ta ovlivňuje chování jednotlivců. Možná je to idealistické, ale lze uvažovat 

tak, že čím vzdělanější národ, tím méně se bude vystavovat rizikovému chování.  

PZ: To jistě. V tomto je ideální genetická medicína, která je pro budoucnost nadějná. Je možné, že 

s tím přijdou i komerční zneužití. Perspektiva tam je. Budeme moci nemocem předcházet … 

MS: Budeme vědět, co nás může potkat …  

PZ: Prevence může být dokonalejší.  

MS: Pokud byste měl udělat jisté shrnutí. Myslíte si, že základní již bylo vykonáno? Jsme ve víru 

reforem.  

PZ: Ne, ne. Je to velice rozporuplné a v medicíně nás čekají těžké časy.  

MS: Těžké časy?  
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PZ: Ano, a jak pacienty, tak zdravotnický personál. V tomto optimista nejsem.  

MS: Soudíte, že čeští lékaři budou vyjíždět do zahraničí a zde zůstanou lidé z východu?  

PZ: Tendence zde je, i když současný a předchozí ministr to podceňovali. Sám mám syna v Severním 

Irsku a zřejmě tam zůstane.  

MS: Lidé půjdou za lepším.  

PZ: Nejen to. Lidé jdou i za atmosférou medicíny a vztahů nadřízených, lékařů. To hraje důležitou roli.  

MS: To jste hovořil o oboru. Jakou pozici bude mít Česká republika v Evropě a v globalizovaném a 

stále se integrujícím světě?  

PZ: Zatím si to netroufám moc odhadovat, současný vývoj je bledý. 

MS: Děkuji vám za podnětný dialog.   

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy kapitalismu, demokracie?  
 

PZ: Obnovy kapitalismu jsem se osobně účastnil a nyní mi to připadá trochu směšné, ale bylo to zcela 
vzrušující. Vzpomínám, že mě zavolal Cyril Höschl, že se, myslím to bylo den po 17/11 pořádá u nás 
na klinice schůze psychiatrů k těmto věcem, šel jsem tam a byla odhlasována podpora protestů, za 
psychiatrickou obec nebo společnost. Večer jsem pak napsal v kopiích vyhlášku, že je svolána schůzka 
pod mým vedením v posluchárně kliniky, myslím, že to bylo na pondělí odpoledne, schůzka byla 
hojně navštívena a nějak tím způsobem vzniklo OF, které pak představovalo OF VFN, jehož jsem se  
stal předsedou, byl jsem jím až do doby, kdy se to začalo kazit, vhodně jsem dostal krvácení z 
žaludečního vředu, nenápadně mi klesly červené krvinky na 2,000.000 a začal jsem vrávorat, po 
krátké hospitalizaci jsem toho nechal. "Vyhlášku" o schůzi jsem v nočních hodinách sám vylepil na 
všechna oddělení na klinice. Viděla mě jedna naše velmi milá sanitárka, která pak manželce říkala, že 
se podivovala, co pan doktor dělá. OF pak se značným úsilím donutilo k rezignaci tuhého ředitele 
VFN, zubaře Dr Mareše. Asi bylo poněkud úsměvné mé vystoupení při generální stávce před hlavním 
vchodem VFN, kam jsem dal přenést stůl, na ten jsem vystoupil a s máváním svého klobouku jsem 
promluvil ke shromážděným zástupům. Existuje o tom fotka, kterou jsme pak viděli na nějaké 
výstavě, bohužel jí nemám, můj přítel Káry Weiss ji komentoval "Péťulka zahajuje revoluci". Byly také 
nepříjemnější situace - před čtvrtkem, kdy se čekala demonstrace si mě zavolal můj kolega, kterého 
jsem měl rád, ale který byl opravdu věřící komunista s rodinným zázemím, že ví, že jsem angažován, 
ale že mě raději upozorňuje, že to ve čtvrtek bude na Václavském náměstí nebezpečné, protože si 
dělníci nedají vzít socialismus a bude se možná střílet. To se opravdu tehdy povídalo a od něho to 
mělo dost velkou závažnost, protože měl kontakty na UV a myslím i Kapka. 

MS: Účastnil jste se kupónové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 
 

PZ: Kupónové privatizace jsem se účastnil a prokázal jsem hned velkou kapitalistickou neschopnost - 
celou knížku jsem dal do 11 akcií Bartoně (z Dobenína-textil), to jméno jsem znal jako solidní 
kapitalistické jméno od otce a domníval jsem se, že bude zárukou. Dopadlo to tak, že je mám dosud, 
nejsou obchodovatelné, ale baron Bartoň dosud nerozhodl, co s nimi udělá. Továrna myslím, jakž 
takž v jeho majetku funguje. 
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MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nevedlo náhodou ono 
rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což vyústilo v lepší spolupráci v rámci 
Visegrádského společenství a také opětovného setkání v Evropské unii?       

 
PZ: Rozdělení Československa - trochu mě mrzelo, trochu mně to bylo líto, zdálo se mi to nedůležité a 
zbytečné drobení i tak malé země. Ale zdá se, že pro Slováky ten pocit mladšího a patronizovaného 
bratra byl důležitý a nakonec to, myslím, nečekaně dobře dopadlo. 
 
            

Dialog o blahobytu s prof. Petrem Zvolským6:  

MS: V hovorech o společnosti nemůžeme vynechat téma blahobytu. Je zvláštní, že žijeme v době, o níž 

můžeme říci, že je dobou velkého bohatství. Co soudíte o blahobytu jako člověk, jenž prožil velkou část 

svého života ve dvacátém století?  

PZ: Má historie je celkem známa. Šlo to z vrcholku, z kopce a jakžtakž se to zastavilo. Zaplať Pánbůh, 

se to zastavilo, ale nechci to zakřiknout. Rozhodně se nevracím a již se nevrátím na ten vrcholek, kde 

jsme jako rodina byli, kde byl můj otec a matka. To člověk sebou stále nese. Bylo to naznačeno a již 

jsme o tom hovořili. S věkem se to nějak vyrovnává, člověk si čím dál více uvědomuje, jak se stává 

tělesně obecně omezenějším. Přeci jen to není tak důležité „mít majetek“. Je dobré se řídit zásadnou 

Otto Wichterleho, kterou připomínal jeho syn: „Není ani důležité mít moc peněz, jako je mít pořád …“ 

Je nutné mít kontinuální příjem.  

MS: To člověka vede k tomu, aby se od podnikatelského stavu dal spíše do služeb státu, kde má 

pravidelný příjem, ale zato je menší. Domníváte se, že bohatství rodu Zvolských bylo za první republiky 

velké?  

PZ: Bylo největší ke konci války, jelikož matka měla velké dědictví po presidentu České banky 

průmyslové, které bylo rozhodující. To je tedy zařadilo mezi slušně bohaté lidi, třebaže to nebylo 

nikdy v řádu Havlových. To nebylo.  

… Majetek a závazek …  

MS: Být majetným člověkem, není to náhodou zavazující? Ostatně, šlechtici, kteří o majetek pečují, 

aby jej neprohospodařili, ale aby bytněl v tom dobrém slova smyslu, starají se o budoucnost rodu. 

Myslíte si, že lidé nedokážou efektivně nakládat se svěřeným majetkem? Touha vlastnit a orientovat 

se na pouhý požitek a nevidět budoucí dělá z člověka pomyslné dítě, uvažující v krátkodobém 

horizontu?  

PZ: Pro aristokracii je to typické. Oni tento závazek mají, je to vidět na příslušnících naší aristokracie. 

Neustále zdůrazňují, že je to závazek pro daný rod, že jsou pouhými správci. Touží, aby pokračoval 

z generace na generaci, což již buržoazie necítí, třebaže je dynastická. Podívejme se na Rothschildy či 

Rockefellery. Tendence rozptýlení toho majetku do dalších generací je mnohem větší.  

… Usilování o majetek a jeho distribuce … 

                                                           
6
 Dialog byl veden ve středu 29. 6. 2011 a úterý 27. 9. 2011 v ranních hodinách v pracovně prof. Zvolského na 

Psychiatrické klinice Ke Karlovu 11, Praha 2   
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MS: Je vhodné se zeptat, zdali si myslíte, že člověk by měl usilovat o to být bohatým? Jsou mezi námi 

lidé, kteří jsou schopni se bohatství vzdát. Jak se díváte na bohatého člověka, jenž se snaží pouze 

pečovat o svůj majetek a necítí přesah, nechová se dobře k druhým lidem? 

PZ: To vždy budou takoví lidé jako Hušák a spol. To je případ nekultivovaného gaunera. Jsou jistě 

schopní, mazaní, ale i nestydatí jedinci. Na druhé straně budou microsoftoví Gatesové či lidé typu 

Warrena Buffetta, kteří jsou tím příkladem, že tak to jde. Na základě toho je napodobují i mladí. 

Vezměte si pana Zuckerbergera, což je výborné, velká část onoho obchodního jmění se má tak předat 

… 

MS: … charitě.  

PZ: To je jistě dobrý rys, jelikož aristokracie to dělá také, označme to za žádoucí směr vývoje. 

Můžeme v tom vidět kultivaci buržoazie.  

MS: Stačí si vzpomenout na nadaci Josefa Hlávky.  

PZ: Ano, to bylo význačné …  

MS: Shodou okolností ona nadace existuje do dnešních dnů.  

PZ: Přežila, a sám se tomu divím.  

MS: Ano, ale díky tomu, že majetek, který do ní byl, vložen spravují lidé, kteří k tomu cítí patřičnou 

odpovědnost … 

PZ: Souhlasím, ovšem také závisí na správné konstelaci majetku. Ano, díky tomu, že tam byly 

obrovské domy ve Vodičkově ulici. 

MS: Inu, na správném místě, ovšem to asi není ten zásadní vklad. Domníváte se, že u nás v Čechách 

jsou lidé, kteří uvažují podobně jako třeba pan Gates či Warren Buffet?  

PZ: Zdá se, i když nedávno v Lidových novinách jsem četl kritiku. Soudím, že pan Kellner se trochu 

snaží něco dělat v menším rozsahu pomocí nadace své ženy dělat toho „dobrého“.  

MS: Není to také otázkou toho, že ti velice úspěšní si tak trochu „kupují“ lidi? Jde o to, že ti, kdo mají 

hodně a jsou ochotni dávat, se nazývají mecenáši … To jsou ti, kteří dávají a nemusejí být vidět. Jsou 

společnosti, které chtějí být viděny …  

PZ: To je ono sponzorství – reklama, P.R., že? Jistě. Je tam mnoho zastoupených faktorů. Mohou tam 

být motivace, které se prolínají. To máte mecenášství, P.R. … 

MS: … vazby na politiku.  

PZ: To je také důležitá skutečnost. Nezapomínejme na daně. Vždyť to, co jde na charitu, se dá 

z určitého procenta odepisovat. U těch obrovských majetků to není rozhodující, ale je to také 

užitečné.  

… Podpora bohulibých aktivit …  
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MS: Společnosti, které jsou dostatečně bohaté, podporují aktivity lidí a doufají, že si „vyslouží“ u 

ostatních slušné jméno. Podpoří cosi, co by asi nemohlo jinak vzniknout. Stačí se podívat na Tomáše 

G. Masaryka. Ten podporoval Peroutkovu Přítomnost. Bez jeho pomoci by tento časopis nemohl 

vycházet.  

PZ: Jistě to byl model, i když ho máme jako tradičně od té doby naše presidenty dosazeného trochu 

jako náhražku císaře pána., idealizovaného. Přesto vždy obdivuji jeho zjev, neznám obrázek, kde by 

nebyl vysoký, elegantní a aristokratický, slušelo mu to i ve stáří v plavkách. Na druhé straně by 

neškodilo trochu pekařovského smyslu pro českou historii, odklon od Říma, který podporoval a který 

jistě byl tehdy při úzkém spojení trůnu a oltáře za Habsburků politicky výhodný asi přispěl, myslím, 

k zakořenění komunismu. Jeden jeho kritik ostrého jazyka z tábora Pekařova o něm psal „Masaryk 

nám byl protivný jako činže…“.  

MS: Myslíte si, že společnost může existovat bez onoho mecenášství či podpory věcí, které ji mohou 

obohatit, vždyť některé zajímavé projekty by bez pomoci vzniknout ani nemohly? Považujete 

mecenášství, dělení se o majetek, obětování svého za správné jednání, které může být prospěšné 

třeba i generacím?    

PZ: To jistě ano. Uvažuje se, že altruistický prvek je součástí naší genetické výbavy a našeho úspěchu, 

třebaže je to diskutované a těžko prokazatelné. I to lze považovat za součást nás samých. Právě to 

může podpořit vývoj společnosti.  

MS: Ač se to na první pohled zdá být neracionální, altruismus v dlouhodobém hledisku může prospět.  

… Blahobytná republika a cesta k rozkladu …  

MS: V dialogu o blahobytu bychom se neměli vynechat Českou republiku. Jde o to, že žijeme ve světě, 

který oplývá bohatstvím. Lidé si mohou obstarat cokoliv v porovnání s minulostí. Omezujícím prvkem 

je objem vlastní peněženky. Pokud bychom se zaměřili na naši republiku, co soudíte o růstu bohatství 

a schopnosti s ním nakládat? Řekl byste, že během dvaceti let je vidět zásadní nárůst bohatství? 

Rozhojnilo se a umíme s ním nakládat v kontextu Evropy?  

PZ: Myslím, že nárůst je zřejmý, ale jistě to nemůže být úplně spravedlivě distribuováno. V porovnání 

třeba se severskými zeměmi to nemáme tak dobře distribuováno, byť některé rysy tamní společnosti 

by nám asi také nevyhovovaly.  

MS: Nu, někdo může považovat bohatství za milé a slušné, když ti bohatí pomohou nemajetnému 

člověku jsoucímu na okraji společnosti, a tím jej nepřímo vrátí do života. Na základě výzkumů je 

známo, že česká společnost je jednou z nejméně diferencovaných, co se příjmů týče. Jsou země jako 

Spojené státy či Čína, kde panují velké rozdíly. Domníváte se, že je lepší, pokud je společnost více 

homogenní než více diferencovaná?  

PZ: Řekl bych, že homogennost je lepší, bezpečnější pro budoucnost. Obrovské rozdíly si zadělávají na 

násilné revoluce.  

MS: Nepřímo říkáte, že někde něco škrtne a vzplane to …  

PZ: Viděli jsme krvavou Francouzskou revoluci.  
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MS: Je lepší, … 

PZ: … pokud hrany ve společnosti jsou „obroušenější“.  

MS: Jsou lidé, kteří říkají, že dominantní úlohu má hrát trh a stát by pouze eliminoval to, co je 

neúnosné. Je zde tendence nezasahovat do procesu tvorby bohatství … Vy jste zastáncem jiného 

postoje?  

PZ: Dokonce bych řekl, že je to až vulgární a ad absurdum dovedený sociální darwinismus, jenž tvrdě 

odrovnává chudé lidi. Soudím, že vývoj kapitalismu by měl pokračovat poněkud jinak, i když je 

dominantní a bez něj se asi neobejdeme. Je dobré, aby se hrany ve společnosti „obrušovaly“, třeba 

nezaměstnanost je děsivá věc.  

MS: Rozkládá člověka …  

PZ: To příšerně … 

MS: Vy jako psychiatr se s takovými lidmi setkáváte … 

PZ: Ano, čím dál častěji.  

MS: Jinými slovy, aby společnost byla bohatá, a ne že někteří budou vydělávat miliardy a druzí třít 

bídu. Rozložení bohatství by mělo být takové, aby i ti nejchudší nestrádali, měli šanci se vrátit do 

běžného produktivního života a nemuseli žít v bídě a strádání.  

PZ: To jistě.  

… Stát a blahobyt …  

MS: Jak vy, jako člověk zabývající se lidskou duší a jejími nemocemi se díváte na organismus stejně 

složitý jako lidská mysl – stát ve vztahu k bohatství … Soudíte, že je entita, která produkuje bohatství 

či má za úkol cosi přerozdělovat? Tato země byla čtyřicet let vedena státním plánováním…  

PZ: Řekl bych, že je dobré čerpat v Evropě z příkladu Finska. Člověk má poznatek z médií, že tamní 

systém je dobře nastavený, neboť se jedná o velice bohatou společnost, která se hodně rychle 

dostala z katastrofické situace a především obchodní závislosti … 

MS: …  na Sovětském svazu.  

PZ: Nyní jsou jako národ na tom dobře jak hospodářsky tak morálně, zřejmě v mezinárodním 

srovnání vycházejí velmi slušně. A myslím si, že velký smysl má moudrá vláda. Říká se, že podstatou 

finského systému je důraz na vzdělání, důraz na kreativitu a dokonalé školství a podobně. To je vše, 

co naši politici neustále během voleb zdůrazňují, ale nikdy to nedodrží. Naopak vzdělání nám 

omezují.  

MS: Pokud to přeneseme do české zkušenosti, tak můžeme říci, že velký stát by znamenal ještě větší 

rozkrádání. Náš stát ve srovnání s ostatními zeměmi sice přerozděluje, ale ve srovnání s těmi 

severskými v přerozdělování zaostáváme. Nicméně na sever od nás k tomu mají jiný přístup, umí si 

toho vážit. Jak si vysvětlíme tento fenomén, velký sociální stát? Pokud to převedeme na českou praxi, 

mnozí z nás by neodolali možnosti rozkrádání. Proč? Stačí se podívat na dvacet let budování českého 
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kapitalismu a blahobytné společnosti. Můžeme si právem ptát, zdali stát v této zemi není obětí 

různých skupin, které mají zájem ne o obecné dobro, ale pouze o svůj prospěch.  

PZ: To vykrystalizovalo velice rychle, závisí to na postkomunistické minulosti. U nás ta mafiánská, 

kmotrovská kultura prorostla a pevně se propojila s politikou, jeví se to jako beznadějné. 

MS: Je to smutné, ale tušil jste, že v devadesátých letech to může dojít až tak daleko, že stát je 

institucí pouze pro určité lidi, kteří z něj patřičně čerpají a nehledí na nic kolem sebe?  

PZ: Zde se to stalo. Já se domnívám, že kdyby to bylo bývalo … Vím, to je „kdyby“ … To se vyčítá panu 

Klausovi a celé té kamarile, že nezajistila právní rámec.  

… Blahobyt, pravidla a lidé …  

MS: Ano, ale pro budování blahobytu a společenského systému jsou důležitá jak formální pravidla, tak 

ono uspořádání vnitřního světa, do něhož patří i mravní rozměr, jenž se projevuje v bohatnutí 

společnosti jako celku. Pokud to není v člověku, můžete mít sebelepší zákony, ale stejně zde budou 

nešvary … Je to běh na dlouhou trať.  

PZ: Zdá se, že většina dobrého, dobrých struktur, postojů a institucí a organizace vládnutí se budují 

pomalu, ale dají se zkazit nesmírně rychle. 

MS: Vy při uvažování o pozici státu, jeho významu ve společnosti raději akcentujete onen severský 

model než ten angloamerický.  

PZ: Spíše ten severský, protože ten republikánský americký model, jenž začal ještě před Reaganem, 

jak jsem se mohl seznámit, tak je dle mého pohledu škodlivý a Ameriku změnil k jejímu neprospěchu.  

MS: Vy vnímáte negativně velké nůžky mezi bohatými a chudými. Spíše soudíte, že bohatí mají platit a 

spolupodílet se na budování státu a pomoci chudším vrstvám obyvatelstva země?  

PZ: Určitě a neděsil bych se tak velkých daní či rozsahu zdanění pro bohaté. Já mám dojem, že 

Warren Buffet či George Soros nedávno říkal, že je směšný argument, že bohatý člověk by 

nevydělával, když má velké daně a zbylo by mu méně a ukrojili by mu více. Ten, kdo „rád“ vydělává a 

dělá obchody, by tímto opatřením neměl být odrazen.  

MS: Ano, ale to jsou jednotlivci, kteří tu povinnost cítí. Jsem bohatý, mám možná větší štěstí v životě, 

a tak mám větší závazek vůči společnosti.  

… Zprávy o blahobytu …  

MS: Je dobré se zeptat, jak se díváte na zprávy, které zapadají do diskuse o blahobytu? Neustále se 

diskutuje o tom, zdali nám roste či případně klesá Hrubý domácí produkt. Lze se domnívat, že je to 

pouhé číslo, které označuje výstup, produkci země za určité období. Jak se na něj díváte na „humbuk“, 

který kolem ně vzniká? Není to projev modlářství? Proč se člověk má klanět pouhému číslu? Již v Bibli 

je psáno, nebudeš mít jiného boha … nebudeš se klanět modlám, a když se podíváte do dnešních dnů, 

pak kriticky uvažující člověk může říci, že jsme daleko nedošli. Není to projev nevyspělosti a 

dětinskosti?  
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PZ: Jistě, určitě. Já se domnívám, že je to patrné na těch našich „elitách“, které v současné době 

elitami v tom pravém slova smyslu nejsou. Ty se pouze chlubí bohatstvím a předstihují se. Mají pocit, 

že nikdy nezchudnou, že tím, že se zabezpečí majetkem, jejich rodiny budou nedotknutelné, 

zajištěné. Přece jen člověk vidí, že osudy jsou různé a člověk může velice rychle vlivem změny 

klesnout na dno, ať to má zajištěno na mnoha frontách jak chce. 

… Blahobyt a opatrnost …  

MS: Sluší se říci, že by moudrý člověk měl rozkládat své bohatství a nesnažit se za každou cenu 

krátkodobě vydělat. My jsme minule při zamyšlení nad blahobytem zmínili velké šlechtické rody, aby 

jejich členové dbali na důkladnou správu majetku, který jim byl dán. Nešlo jim o spotřebu majetku, ale 

o péči, a v tom je rozdíl. Co vy sám, myslíte, že majetek může člověka pěkně zkazit?         

PZ: To jistě ano.  

MS: A jak k tomu lze zabránit?  

PZ: Víte, tam je asi důležitý prvek výchovy. Možná jsem příliš tradicionalistický a konzervativní, ovšem 

pokud člověk čte historické práce o aristokracii či bohatých rodech, zjistí, že děti v úspěšných 

rodinách jsou dosti spartánsky vychovávány. Stefanie, manželka prince Rudolfa, který spáchal 

sebevraždu v Mayerlingu. Vzpomínám si, že jsem četl v jejím životopise, že se musela ráno koupat ve 

vaně s ledovou vodou … 

MS: … aby zesílila.  

PZ: Karel Schwarzenberg také se zmínil o síle výchovy, či Bubnové v Doudlebech, že z koupelny museli 

v mrazu běhat po kolonádách či ambitech do svých pokojů.  

MS: Dnes si to člověk těžko dokáže představit, neboť je zhýčkaný.  

PZ: Je nutné držet ten … 

MS: … směr držet… 

PZ: … a nemyslet si, že rozdělení příjmů je na věky a že je nedotknutelné.  

MS: To znamená, aby člověk mohl akumulovat nějaké bohatství, musí myslet v dlouhodobém 

horizontu generací, jako naši šlechtici. Domníváte se, že si to lidé dnešní společnosti patřičně 

uvědomují?  

PZ: Nějak to nejde. Já naštěstí nečtu ty Blesky a podobné věci. Občas však při cestách v tramvaji 

neslušně nakouknu, jak to někdo čte, tak jsem šokován, co tam vidím a to doslova mrknutím oka.  

MS: Bulvár, ale co chcete od takových novin.  

… Cesta na šikmé ploše a jak dále? … 

MS: Dnešní společnost se podle vás nevydala na cestu uchování bohatství, spartánské výchovy, ale 

rozhodující je si užít, stupidně se pobavit …  

PZ: Je to hédonistický způsob života, musí to špatně skončit. Řím také skončil špatně.  
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MS: Společnost zažila rozklad. Mnoho civilizací skončilo ideovou desorientací a mravním úpadkem. 

PZ: Bylo to naprosto uvolněné a šlo to tímto způsobem.  

MS: Ale, jak dále? Žijeme v celkem bohaté společnosti. Evropa jako celek je blahobytná, ovšem na 

druhou stranu je to blahobyt u některých států a společností na dluh, který se stal opojnou a přitom 

žádanou drogou. Čím si to vysvětlujete? Jak to, že během desítek let se dokázaly jednotlivé státy 

zadlužit a některým zhrozí bankrot? Není tam přítomno ono nové náboženství růstu, které je však 

vykoupeno neskutečnými dluhy?  

PZ: Jistě je to chybná cesta …  

MS: Asi je třeba se vrátit k dobré a poctivé výchově. Protože lidské chování nemá vést k otylosti, ale ke 

zdravým proporcím, které člověku umožňují lepší život. Je dobré se zeptat, domníváte se, že člověk, 

jenž propadne řekněme, mamonu, nepociťuje destrukci osobnosti? Lidé, žel mají tolik času, že někdy 

nevědí, co s ním a pak si ani neví rady co s tím majetkem. Nebylo by lepší, kdyby sloužil lidem, kteří 

nemají to štěstí?  

PZ: Jak velký podíl na deformaci člověka má bohatství a s ním spojená moc, a je těžké se tomu 

ubránit? V moci jste osamělý. Nikdo vám nenastavuje zpětná zrcátka, nesděluje nutnosti korekce 

jednání. Skutečnost je vám mnohdy předstírána. Nedávno jsem četl knihu od Leonarda Mlodinowa, 

což je fyzik, jenž byl v Caltechu postdokem. Byl tam v době, kdy umíral Richard Feynman, také velký 

fyzik s obrovským intelektem.  

MS: Také bohatství, ale duchovní … 

PZ: Právě nyní se vynořuje ze stínu fyziků dvacátého století. Ale zpět k panu Mlodinowovi. Ten, když 

byl mlád a byl v Caltechu jako postdok, měl doktora, jenž se jmenoval Schwartz. Ten tam byl 

naprostým outsiderem a propagoval teorii strun. Byl pro posměch každému, jelikož to dělal celý 

život. Lidé se domnívali, že z toho nic nebude a až poté se ukázalo, že je to nakonec nadějná hypotéza 

a dostal Nobelovu cenu. Ten říkal Leonardu Mlodinowovi, že když měl semináře a přicházel tam 

v době, kdy nebyl slavným, tak nebyla žádná reakce. V době, když byl laureátem Nobelovy ceny a 

říkal podobné vtipy, tak se ozval nesmírně hurónský a obdivný smích tomu, co bylo řečeno. To jsem si 

všiml i u sebe, byť je to nesrovnatelné. Když jsem byl přednostou kliniky a říkal jsem něco takzvaně 

vtipného, najednou jsem si začal říkat: „Ty jsi dobrý …“ To proto, že se lidé smáli. To ses vylepšil! Když 

jsem však přestal být přednostou a proděkanem, tak se přestali smát mým slovům i vtipům… 

MS: Vidíte, hodnota „vzrostla“ s funkcí, postavením.  

PZ: Bylo to od toho odvislé. Je zřejmé, že to člověka zmýlí a je obětí sebeklamu …  

MS: To jsme ale trochu odbočili, byť to postavení, důležitost s blahobytem člověka souvisí a má to 

dopad na chování společnosti vůči němu.  

… Chudí ve společnosti …  

MS: Posuňme se dále. Jak se díváte na skutečnosti, že lidé na jedné straně žijí v blahobytu a na druhé 

straně strádají. Můžeme je vidět na ulicích. Jak o nich uvažujete? Lze říci, že třeba neměli to štěstí, 
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které máme my, kteří nestrádáme. Lze o nich říci například, že nechtějí pracovat a spíše parazitují na 

našem blahobytu?  

PZ: Víte, asi tam budou obě skupiny jak ti, kteří tam nečekaně osudově spadnou, nikoliv vlastní 

chybou a trest je nepřiměřený jejich chybám … Na druhé straně se tam dostanou lidé z důvodu své 

závislosti na alkoholu či vysloveně díky smůle.  

MS: Jak by se měla chovat společnost? Před rokem 1989 tito lidé nebyli vidět, byli izolováni. Dnes je 

však situace jiná. Myslíte si, že dobře, že je potkáváme? Nepřímo je nám říkáno: „Pozor, zde je vřed 

společnosti. Snaž se chovat tak, aby ses nemusel dostat na jejich místo. Možná mysl některých lidí při 

podhledu na jejich existenci bude říkat: „Pomoz jim“… Dáváte lidem, které potkáváte při svých cestách 

či přispíváte společnostem, které se o tyto lidi starají jako je Člověk v tísni, Adra zkrátka někomu, o 

kom víme, že je dostatečně kompetentní na práci s těmito lidmi.  

PZ: Sluší se říci, že je nepříjemné, když člověk potkává chudé a žebrající. Když již to existuje, tak je to 

nutné upozornění na potřebu nějakých obětí či darů.  

MS: To znamená, že neodmítáte takovéto lidi. Jsou pro vás znakem, že společnost, v níž žijeme, není 

ideální a může to člověka vést k úvahám, že to, jak ses měl dnes a co jsi měl dnes, nemusíš mít zítra. 

Může to člověka vést k opatrnosti.  

PZ: Kdybych měl uvést jednu skutečnost, nedávno jsem byl svědkem nepěkné události. Jistě je 

nemilé, když špinavý bezdomovec vstoupí do tramvaje, je to dost hrozné. Víte, člověk zatne zuby, jde 

trochu dále a podobně. A nyní k té události … Viděl jsem, jak se nějaký pán se strašně rozčílil a toho 

páchnoucího bezdomovce s řevem vyhodil z tramvaje. To se dělat nemá.  

MS: Máme zachovávat důstojnost. I ten druhý je člověk a je třeba mít nadhled.  

… Neusilujme o blahobyt …  

MS: Popojděme dále. Jak se stavíte k tezi známého českého spisovatele Ivana Klímy, který tvrdí, že 

usilování o blahobyt je cosi nedobrého, ba hloupého. Obstojí tato myšlenka ve vašem pohledu? Tážu 

se proto, že tento literát zdůrazňuje hmotnou stránku blahobytu, shonem za majetkem, požitky. Na 

druhou stranu může být slovo blahobyt - a tak jej vnímán i já - především stav duše. Být blažený 

versus cosi mít, vlastnit … Jak se stavíte k této tezi?  

PZ: Myslím, že pokud blahobyt člověka umožní rozvoj jedince, má to své opodstatnění. Je jedno, zdali 

to vyústí v prožívání umění, v kultivovaný projev či bydlení …      

MS: Zkrátka kulturou, že?  

PZ: Ano, tehdy proti tomu nejsem. Je ovšem třeba, aby člověk měl majetek k dispozici, když je 

nemocný. Tehdy může pocítit ulehčení života ve srovnání s chudým člověkem.  

MS: Do jisté míry mu to dává nezávislost.  

PZ: To je to hlavní. 

MS: Má v jisté míře svobodu, avšak může se stát otrokem, pokud s tím však neumí patřičně nakládat.  
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PZ: To je do jisté míry. Vidíte, že když jsou obrovské majetky, tak to k velkému štěstí nevede. Viz rod 

Kennedyů. Dle mého pohledu to tam špatně skončilo. Vše bylo v úžasném rozvoji a mnoho dětí 

skončilo sebevraždou, drogami. Pamatuji paní Barbaru Hutton. Ta je již zapomenutou dědičkou 

Woollworthu. Vím, že to byla nešťastná žena. Měla obrovské smaragdy, šperky a neustále se vdávala 

a také rozváděla.  

MS: Cosi nevídaného … 

PZ: To proto, že nemohla nalézt někoho, kdo by prý nešel za jejími penězi.      

MS: Dá se na druhou stranu tvrdit, že blaze tomu, kdo nic nemá. Když se člověk nad tím zamýšlí, měl 

by si stanovit hodnotový žebříček a patřičně vnímat situaci, v níž je. Pokud bude žít v oblacích, bude 

vždy nespokojen. Zde narážíme opět na pana Klímu a jeho tezi o pošetilosti usilování o bohatství. Jsou 

mezi námi lidé, kteří mají toho skutečně málo a jsou mnohdy šťastnější, než ti, kteří mají majetek …  

PZ: To je naprosto jisté. Je tam i smrtelný hřích závisti, že? Také se tomu neubráním, ale musím si 

říkat a to tvrdil jeden myslitel, že bychom neměli druhým závidět, co s tím opravdu je, jestli v tom 

náhodou není zakopán pes. To je přece strašně důležité.       

MS: Vraťme se na konec ještě k vám. Vy jste byl vychován k šetrnosti, opatrovnictví toho, co je vaše a 

co vám bylo svěřeno.  

PZ: Ano, byť jsme byli v nadměrném luxusu.  

MS: Nezkazilo vás to, že?  

PZ: Snad, úcta k šetrnosti tam byla.  

MS: Kéž aby byla u druhých a aby ti, kdo mají majetek, s ním uměli patřičně nakládat, aby z toho 

získal nejen jeho vlastník, ale i celek.  

       

Dialog o korupci s prof. Petrem Zvolským7:  

MS: Korupce je často skloňovaným tématem v médiích. Abychom správně porozuměli tomuto 

fenoménu, je dobré si jej definovat. Jaká je vaše definice? Co pro vás korupce znamená?  

PZ: Já k tomu přistupuji jako k obdarování mimo standardní účet, který má žadatele zvýhodnit, 

upřednostnit. Nejvíce mohu dát příklady z minulosti. Žil jsem v době, která vyžadovala korupci. Ta je 

vždy zavrženíhodná, ale v mezních životních situacích může zachránit život či hodnoty. V tom případě 

bych ji spíše nazval vyplacením se.  Postoj ke korupci se mění s vývojem hodnotových schémat ve 

společnosti. 

MS: Myslíte, že postupem času dochází spíše k narušování hodnotového systému, že dřív jsme na tom 

byli lépe?  

                                                           
7
 Dialog byl veden v úterý 25. 10. 2011 v odpoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského na Psychiatrické 

klinice, Ke Karlovu 11, Praha 2.  
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Můj otec vždy říkal, že dědeček jedinkrát dostal jednou k Vánocům velký dar. Na rok si nevzpomínám, 

ale bylo to hluboko za první republiky. Byl to dárkový koš s bažantem doprovázený různými 

pochutinami. Vím, že to šlo okamžitě dárci zpět, neboť to bylo míněno jako velká pozornost. To 

proto, že dědeček byl vlivnou osobností v Živnostenské bance a měl na starosti cukerný průmysl. Byl 

to mocný útvar. Byl blízkým spolupracovníkem Dr. Jaroslava Preisse. Otec to vždy uváděl jako příklad, 

jak se to má dělat. Jak si zachovat čistou tvář.  

MS: Dnes je spíše zvykem opak. Místo toho, aby lidé úplatky vraceli, tak je přijímají. Vaši rodiče dbali, 

abyste byl patřičně ušetřen negativního důsledku, abyste se této patologie vyvaroval. 

PZ: Dodal bych, že někdy to opět bylo tak, že bohatší byli zvýhodněni.  

… Osobní zkušenost z dětství …  

PZ: Za války jsem měl být naverbován do Hitlerjugend. Byl na mou rodinu kvůli tomu vyvíjen velký 

tlak. Jako dítě jsem hodně stonal a moji rodiče to často používali jako argument mé neschopnosti 

nastoupit do této organizace. Nakonec to došlo tak daleko, že se mnou museli jít k německému 

lékaři. Byl jim doporučen a dostali ujištění, že vše potřebné zařídí a bude to dobré.  Bylo to někde 

v Dejvicích. Rozpomínám se na ošuntělou čekárnu. Byla tmavá a svítila tam jedna žárovka. Následně 

nás odvedli k staršímu lékaři, jenž měl i svastiku na klopě.  Vzpomínám si, že maminka mu předala 

dost tlustou obálku. On ji ohromil odpovědí, že je to dobré, že jsem velmi zdráv a že mi Hitlerjugend 

jen prospěje.  

MS: To byla jeho odpověď?  

PZ: To byla jeho odpověď a bylo vskutku ohromující, když si obálku nechal. Vidíte, jak to bylo. 

Hitlerjugend vytrvalo a naši též. Naštěstí to dobře dopadlo. Já jsem zrovna před Vánocemi měl 

angínu. Ležel jsem v posteli, když nás navštívil statný mladý muž, cvičitel z Hitlerjugend. Tvrdil, že by 

bylo moc hezké, kdybych tam vstoupil, že pak bych nebyl tak nemocný, že tam člověk pouze zesílí. Jak 

mě viděl v posteli, tak pochopil a od té chvíle mi dali pokoj.  

… Korupce jako forma obohacení …  

MS: Hovořil jste o transferu peněz a bohatství. Považujete korupci za formu obohacení, za formu 

krádeže? Vy se snažíte cosi získat od druhého, i když je zřejmé, že nemůžete svými parametry 

konkurovat svému okolí. Nejste tak dobrý, a proto korumpujete, a tím si pojišťujete své slušné 

umístění. 

PZ: Ne tak úplně. Ono je nutné uvést příklad mezních situací, které známe a které přicházejí. Viz 

holocaust. Ten úplatek nacistům mohl zachránit život celých židovských rodin, ovšem opět se to 

týkalo jen privilegované vrstvy.  

MS: To znáte ze své zkušenosti. Vaši rodiče upláceli a nakonec stejně přišel Hitlerjugend.  

PZ: Přišel, ale neodvedl.  

MS: Uvedl jste příklad vašeho dědečka, jenž se rozhodl navrátit dary, které mu nepříslušely. Dá se 

s jistou nadsázkou říci, že posuzování správnosti či nesprávnosti korupčního chování či lépe vyplacení 

se odvíjí od času, v němž je daný úkon dělán?  
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PZ: Také na cíli. Je to stejně diskutabilní, jelikož je vždy část lidí znevýhodněna. Přece bych to omluvil, 

když jde o život nebo když se člověk ocitne na hranicích své existence. Opět hovoříme o mezních 

situacích.  

… Otázka Mašínů …  

MS: Přicházejí mi na mysl bratři Mašínové. To, co udělali, bylo proto, aby utekli z komunistického 

světa. Mnozí lidé jim to dávají za zlé. Možná se to dá nazvat mezní situace. Lze uvažovat i tak, že 

právě Mašínové se nenechali zkorumpovat komunistickými řečmi o nové společnosti a vzali osud do 

svých rukou.  

PZ: Ano, ale vždy jde o kontext. Lze to do jisté míry pochopit. Někdo se na jejich činy bude dívat jako 

na záležitost, která se dá jedině odsoudit. Můžeme na to ale hledět tak, že vyrůstali v rodině 

důstojníka, dívat se na celou historii rodiny. Přirozeně pak dochází k posunu souřadnic.      

MS: Předávání obálky můžeme brát jako chybné a zkázonosné, když se ale situace zasadí do kontextu, 

tak ti, kdo tak konají, mohou být ospravedlněni, jelikož to zachránilo život. Pochopitelně je otázkou, 

jestli tento přístup nevede k opakování a výkladu, že je to běžné, že je to standardní i v jiných situací. 

Dá se tedy udělat závěr, že poskytnout někomu úplatek je možné jedině tehdy, kdy se rozhodujeme o 

bytí a nebytí?  

PZ: S tím bych souhlasil. Dnes se však korupce posunula do neuvěřitelné míry.  

… Korupce v minulosti jako běžná praxe …   

MS: Vy jste naznačil, že v minulosti bylo korumpovaní cosi běžného. Lidé k tomu byli vybízeni. Heslo 

kdo nekrade, okrádá rodinu, bylo vnitřně přijato.  

PZ: Jistě to bylo i za nástupu komunismu, za nacismu a mělo by se to změnit.   

MS: Jsou hodnoty, jako je zdraví člověka. Tam váháme. Je vhodné využít příležitosti, protože sám jste 

lékař a minulá období jste byl přednostou kliniky. Jak se díváte na dávání pozorností? Lze říci 

s nadsázkou, že dříve to bylo cosi běžného. Jistě jste se s tím setkal. Rozlišujete, co je opravdu 

nemravné a co je dobré vrátit? Co je pouhá pozornost, poděkování a co již je úplatek?  

PZ: Abych se přiznal, sám nemám příliš čisté svědomí. Člověk dostává drobné věci. Od těch 

nejmenších. Byly to věci skutečně směšné. Pamatuji si, že první pozornost, kterou jsem dostal, byla 

v době, kdy jsem byl medikem a sloužil jsem na interně v Chomutově. Tam mi jedna babička dala 

skrytě balíček a pak jsem zjistil, že to byla špička od tlačenky. Milá paní mi tak dala svačinku. Zřejmě 

odměnila můj přístup během léčby. Druhý vskutku směšný případ byl, když jsem pobýval v Bohnicích. 

Byl jsem v týmu primáře Martilíka. Byl to velmi vzdělaný psychiatr. Když jsem jej poslouchal, tak jsem 

si říkal, že to byl báječný psychiatr s úžasnou schopností popisu. Dokonale pozoroval pacienta, jeho 

chování a poruchy chování. Možná bych jej přirovnal k jednomu ze zakladatelů psychiatrie 

Kraepelinovi. Jednou jsem před ním dostal při vizitě vekou obálku.  

MS: Přímo před ním?  

PZ: Nu, seděli jsme v kanceláři, přišla pošta a rozdala se. Náhodou ke mně doputovala tlustá obálka. 

On se na ni podezřívavě podíval.  Měl jsem pocit, že bych to měl otevřít. Tak se také stalo. Nakonec se 
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z toho vyklubal místo peněz dosti levný šáteček. Byl ze studentské mezinárodní olympiády na 

Slovensku. Já jsem jej vytáhl a ukázal jej panu primáři. On byl překvapen tloušťkou a oči mu po něm 

„jezdily.“ Řekl, že by doporučoval jej odevzdat na osobní oddělení. Poslechl jsem a šel šátek vrátit. 

Byli dost ohromeni. Vím, že to jsou věci k pousmání, jsou přijatelné. Sluší se říci, že člověk byl 

vystaven přebírání bonboniér a čím jsou dary cennější, tím jsou podezřelejší. 

MS: Necítí se člověk zahanben, že přijímá tyto dary? Když uvažujeme tak, že lékař bere peníze od 

státu, ty nejsou sice velké, nedosahují astronomických částek, ale na slušné živobytí stačí. Lidé, kteří 

mohou být chudí, mi přinesou pozornosti. Neprobleskla vám tato smyšlenka hlavou?  

PZ: Takovou otázku jsem si kladl, když to nebyli lidé movití a neměli nadbytek. Co je však zajímavé, že 

těchto lidí se to často hodně dotkne, když odmítnete, neboť to pokládají za slušnost, poděkování. 

Dávají to z vděčnosti.  

MS: Není to náhodou také způsobeno tím, že to mají lidé naučeno? Když lékař vyléčí pacienta, tak se 

mu zkrátka musí dát bonboniéra či víno. Není to tento případ? Neneseme si tento zvyk již v sobě už 

z dob našich předků? Nestalo se to součástí našeho genetického kódu?  

PZ: Možná, ale řekl bych, že postupně to lidé přestávají dělat. Vidím to ve své praxi. Tam lidé opravdu 

málokdy něco přinesou. Teď je zajímá, pro jakou pracuji pojišťovnu. Regulační poplatek třiceti korun 

platí bez potíží. Abych se přiznal, tak je mi nepříjemné to lidem připomínat. Od nynějších Vánoc to 

budu muset dělat pravidelněji. 

MS: Dá se říci, že vámi zmíněný poplatek působí protikorupčně? Lidé vám přestali dávat pozornosti. 

Již si uvědomili, že zdravotnictví je placené.  

PZ: Spíš myslím, že to byla záležitost minulosti. Ta se nám zakořenila do našich myslí a ovlivnila naše 

jednání. Možná to bude trochu jiné u kompetitivních oborů, třeba chirurgů.  

… V pozici přednosty …  

MS: Byl jste přednostou Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice. Nesetkal jste se v nějaké 

formě s nabídkou výhody během funkčního období? Soukromé společnosti bojují o lékaře a zvláště 

pokud je někdo na takovém exponovaném místě, jako je přednosta kliniky. Firmy přece mají zájem, 

aby lékaři předepisovali pilulky té konkrétní společnosti.  

PZ: Je to choulostivé. Člověk by o tom možná raději ani neměl povídat. Pokud jste přednostou kliniky, 

je to absolutní rozdíl. Abych byl upřímný, tak bylo automatické, že cesty na velké kongresy byly 

financovány velkými společnostmi. Pokud však přestanete být oficiální osobností, tak to velice rychle 

opadne.  

MS: To může být rozuměno tak, že vyrostla jedna osobnost …   

PZ: Člověk si myslí, že to je dáno vaší osobností, ale to klame. Je to pouze platba za funkci.  

MS: … a po skončení mandátu dojde k ochabnutí zájmu. Na druhé straně můžeme říci, že závisí na 

každém člověku, v co se promění, jak konkrétní funkci využije. Můžeme použít metaforu, že každý 

člověk je provazochodec. Pokud chce projít po laně, tak musí pečlivě našlapovat, aby neudělal chybu, 
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a nezavrávoral a nespadl. Vy jste hezky ukázal, jak je s člověkem jednáno. Ano, pane přednosto, co 

žádáte, pane přednosto. Je-li jmenován jiný, pozornost se zaměří na něj. Jako byste byl ničím.  

PZ: Ani vtipům svého bývalého přednosty se nesmějí. Když jsem byl v čele kliniky, tak jsem si 

najednou uvědomil, že jsem náhle strašně vtipný, kolegové se radostně smáli mým výrokům. Je to 

velmi příjemné, Dobiáš vždy říkal, že moc je nevětším testem integrity osobnosti. Myslím, že jsem to 

rychle u sebe korigoval. 

MS: Co soudíte o tom, že společnosti usilují o pozornost lékařů? Někdo by se mohl tázat, jak jinak by 

se měly konkrétní léky prosazovat než skrze lékaře? Jak by přišel k poznatkům o lécích a vědě? 

Společnosti tak dávají možnost nahlédnout do oblasti, která není přístupná každému. Někdo může 

říci, že nejde o informování, přesvědčování, lobbování, ale o korumpování.  

PZ: Nedávno uveřejnili v Medical Tribune diskusi třech významných představitelů. Ptali se jich na věci, 

o kterých mluvíte. Náš Cyril Höschl jako obvykle odpověděl chytře a neironizuji to. Soukromí lékaři si 

mohou kongresy zaplatit. Přesto je placené dostávají, pokud mají slušné vztahy s farmaceutickými 

společnostmi. Na druhé straně tam zdůraznil vědecký přínos, když to člověk může sledovat. Dal tam 

dobrý tip. Společnosti by ty peníze měly dávat nadačním účelům, z nichž by se to následně 

rozdělovalo. To má však také své slabosti.  

… „Legalizace“ úplatků ve zdravotnictví … 

MS: Nemyslíte si, že by se temné úplatky legalizovaly? Člověk by si otevřenou cestou mohl připlácet 

na kvalitního lékaře, na nadstandard v oblasti servisu nemocnice, léků. Věděl by, kolik by si musel 

připlatit na tu a tu službu, pokud to nebude služba plně hrazená z našeho zdravotního pojištění. Nešlo 

by to do kapes jednotlivých lidí, ale profitovala by z toho nemocnice, zařízení jako celek. Jak se na toto 

díváte? Soudíte, že by to prospělo našemu zdravotnímu systému a eliminovali bychom tu černou 

korupci? 

PZ: Abych se přiznal, pokud bych měl o této věci říci něco zásadního, tak bych měl mít větší přehled, 

který však nemám. Vím, že největší úplaty a největší úniky jdou do nástrojů a drahocenných mašin. 

Jejich ceny se pohybují v řádu milionů. Tam by bylo velmi dobré, aby se tento materiál dostal do 

zdravotnických zařízení formou výběrových řízení.  

MS: Vy si nemyslíte, že je to záležitost pacientů, jež dávají pozornosti?  

PZ: Soudím, že je to zanedbatelné. Psychiatrie je něco jiného, než kupříkladu chirurgie. Jsou známí 

chirurgové, kteří berou velké peníze za operace. Je to však otázkou svědomí. To proto, že někteří jsou 

horší a někteří špičkoví. Co se týče nadstandardu, tak některý servis v nemocnici má ve své podstatě 

podobu hotelové služby. Pokud si to někdo žádá něco víc, jako je jednolůžkový pokoj. Ať si to zaplatí. 

To je zřejmě největší rozdíl. Dá se to asi substituovat. Ubytování je u nás často v nedobrém stavu. 

Stačí si představit velké čtyřlůžkové pokoje.  

MS: Člověk by si proto mohl připlácet.  

PZ: Také bych řekl, že některé léčby jsou dost drahé a lidé si to jednoduše nemohou dovolit. Žijeme 

v socializované Evropě. Když je to drahá léčba, tak je solidarita nutná. Nejsem pro americkou 

výlučnost.  
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MS: Pokud si člověk připlácí, tak se k tomu jinak staví. To je smysl třeba regulačních poplatků. 

Spoluúčast, aby si člověk uvědomil, že zákroky něco stojí. Soudím, že je lepší, pokud je to 

transparentní, než když to jde obálkovou cestou.  

PZ: To jistě. Ano, člověk by si měl vybrat, zda chce kyčel za deset nebo sto tisíc korun.  

… Aktuálnost korupce až v roce 2011 … 

MS: Rád bych se zeptal, jak si vysvětlujete, že se o korupci začalo hovořit až po více jak dvaceti letech 

po roce 1989.  

PZ: Když o tom tak zpětně člověk uvažuje, v minulosti byla korupce dost rozsáhlá. Možná to bylo 

v malých rozměrech. Lidé za ni získali protislužbu do budoucna. Tehdy se dávala parcela na chatu ze 

stranické protekce. Dům v Praze, parcela na byty. Možná dříve to nebylo tak významné.  

MS: Dříve se o tom také tak nemluvilo.  

PZ: Dnes jsou to významné majetky. Již tam to kořenilo. Po roce 1989 ale lidé podivuhodně zdivočeli.  

MS: My jsme zřejmě zapomněli na to Masarykovo: „Nebát se a nekrást“. To je jedna věc. Fenomén 

korupce je též zachycen českou kulturou. Pěkně je to ukázáno ve filmu: Jáchyme, hoď ho do stroje. 

Tam je poukázáno, že korupce má v sobě rozkladné prvky a zbavuje to člověka identity a integrity. 

Člověk začne hloupnout z peněz, které jsou mu potajmu dávány, přičemž, když nastupoval do podniku, 

mu bylo představenými říkáno: „Neber ty úplatky, neber ty úplatky, nebo se z toho zblázníš“. Jako 

kdybychom tuto milou větu nebrali vážně. Možná je to způsobeno tím, že si člověk říká, že se na to 

nepřijde. Dá se asi říci, že korupce je takovou sociální praxí, která vede k upřednostnění jednoho.  

PZ: Ještě bych rád dodal, že i když jsme na špatné příčce, tak je to celosvětová záležitost. Ani 

v západních zemích se tomu neubránili. Drobné úplatky nejsou tak rozšířené. Nezapomeňme na to, 

že to byl president Reagan, který říkal, že chamtivost je dobrá.  

MS: Možná v tom ohledu, když člověk usiluje o rozhojnění majetku.  

PZ: Ano, ale je otázkou, zda to poté nevede k získání záporných hodnot. Nedávno o tom byla vydána 

kniha Age of greed, chcete-li Věk chamtivosti, nenasytnosti, hamižnosti. 

… Korupce a krádež …  

MS: V našem dialogu bych se mírně vrátil. Rád bych položil otázku, zda kladete rovnítko mezi korupci 

a krádež? Jde podle vás klasifikovat korupci jako druh krádeže?  

PZ: Abych se přiznal, tak jsem v tomto ohledu nepřemýšlel. Korupci považuji za bytostně nesprávné 

jednání. Ale nechal bych si, jak bylo řečeno dříve, volná vrátka v mezních situacích.  

MS: Jak se díváte na stát a jeho roli v hospodářství ve vztahu ke korupci? Sám jste nepřímo jeho 

zaměstnancem. Uvádí se, že čím je hospodářství na nižší úrovni, tak je míra korupce vyšší. Neměli 

bychom usilovat o malý a efektivní stát?  

PZ: Soudím, že se to tak nedá říct. I ve vyspělém a civilizovaném státě působí síly, které mohou 

pozitivní směřování zvrhnout. Přečtěte si Stiglitze a podobné ekonomy, jak uvažují o státě. Rád bych 
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upozornil, že své moudrosti čerpám z Lidových novin. Tam jsem mohl číst dialog s vycházející 

hvězdou americké literatury. Jeho dílo se jmenuje Ostrov Suakavava. Je to dialog spisovatele, který 

pochází z Aljašky a velmi kriticky a barvitě popisuje americkou společnost. U Američana to není 

obvyklé. Právě tam ilustruje, co již Alexis de Tocqueville předvídal o demokracii a konformitě, když 

psal o fenoménu „demokratické tyranie“.  

… Korupce a demokracie … 

MS: Vy jste naťukl problém demokracie. Právě její kvalita je tím vyšší, čím lépe dokážeme eliminovat 

korupci. Stačí se podívat na vámi připomínané severské země.  

PZ: To jistě. Rád bych se vrátil k výše citovanému. Daný umělec říká, že si Američané lžou do vlastní 

kapsy. Tvrdí věci, které nejsou pravdivé o sobě a o vlastním národním úkolu šíření svobody. 

MS: Tím nepřímo korumpují, přetvářejí svůj obraz, mystifikují, uvádějí na scestí. Na korupci tedy není 

možné nahlížet pouze v materiálním slova smyslu. Jak vnímáte obecně kvalitu demokracie a korupce? 

Jde o to, kdo nám vládne. Jsou to lidé, kteří jsou součástí státu, mají za úkol sloužit všem a ne sloužit 

pouze jedné skupině. Jak toto vnímáte? Můžeme vyjít ze současnosti. Máme zde politické strany, 

které si za cíl daly boj proti korupci, a nakonec se ukázalo, že sami sebe korumpují. Inu, zvláštní to 

zástupci lidu, že? 

PZ: Možná je to příklad strany Věcí veřejných, která je takovým posledním hřebíčkem do rakve.  

MS: Takoví lidé pouze používají tuto rétoriku, aby se zalíbili a oklamali. Dá se říci, že kvůli těmto 

projektům je stát rozparcelován. Není to také z důvodu nízké participace v politice? Možná jsme řekli, 

že to necháme na lidech, které jsme zvolili. Není na vině naše rezignovanost, jež uvádí celou 

společnost na scestí?  

PZ: Určitě ano. Člověk vidí vzácné případy, kdy se lidé spojí do sdružení a něčemu negativnímu 

vzdorují a zabrání. Nyní se to děje poměrně často převážně na místní, regionální úrovni. Asi jsme to 

v počátku viděli příliš růžovými brýlemi. Já si neustále vzpomínám na biskupa Václava Malého. V té 

době nebyl ani biskup, když několik let po revoluci v roce 1989, kdy to vypadalo špatně, si 

v novinovém příspěvku pochvaloval, jak je vidět velký vzestup na obcích, okresních městech. 

Vzpomínal na lidi na místní úrovni a komunální politice. Právě z této sféry vyroste nová generace 

slušnějších politiků. Jde nyní o to, aby se dostali do vrcholných sfér. Když se tam dostanou, tak 

obvykle musí pozbýt své slušnosti.          

MS: Můžeme z toho vyvodit, že nahoru se nedostávají ti nejlepší, ale obhroublí a korupci naklonění 

lidé. Jak vnímáte boj proti ní? Jde o ministerstvo vnitra, které připravilo strategii, díky níž je možné 

volat na speciální linku, pokud se s tímto fenoménem setkáte. Připravují se zákony pro větší 

transparentnost pro vládnutí. Vnímáte to jako správnou cestu?  

PZ: Sluší se přiznat, že je to spíše hrou. Základ je v uspořádání těch seriózních úředníků, kteří jsou nad 

politikou, kteří se nemění příchodem nových stran s volbami. To jsou právě odborníci. 

MS: Vy uvádíte, že stát má být kontinuální.  

PZ: Také vybaven lidmi s etickou úrovní. Je jistou profesní ctí dodržovat určitá pravidla.  
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MS: Bylo by podle vás dobré, kdyby lidé, kteří se rozhodnou nepravost ohlásit, byli státem ochráněni? 

To proto, že se vystavují riziku odplaty. Sami sebe i svou rodinu.  

PZ:  Jistě, měli by být ochráněni. Tam vskutku jde o život, zvláště pokud se dostanete do rukou pánů 

Pitra či Krejčíře. To je úplně fascinující. Když to člověk pozoruje, tak může říci, že se asi nudil na 

Seychelských ostrovech, tak odjel do Jihoafrické republiky a tam se pobavil tím, že někoho odpravil.  

MS: Možná nám to může připadat úsměvné, ale je to nedobrý znak fungování státních orgánů. Jste 

přes současný marasmus stále optimistou? Věříte v obrodu společnosti, v níž korupce nebude 

takovým strašákem, nebude tématem, které bude plnit hlavní stránky novin a bude to cosi 

okrajového?  

PZ: Já jsem optimistou, ale budeme čekat dlouho, než se dostaneme z toho marasmu.  

MS: Děkuji Vám za účast v dialozích o korupci.   

 

Dialog o prezidentských volbách s prof. Petrem Zvolským8: 

MS: Jsme v druhé polovině ledna 2013 a v České republice vrcholí kampaň před druhým kolem volby 

prezidenta. Soudím, že je dobré se nad tímto tématem zastavit. Rozhodujeme o osobě, která nás bude 

reprezentovat dalších pět let, možná více, pokud svůj úřad obhájí. Ve své pracovně na Psychiatrické 

klinice máte fotografie všech významných prezidentů, a to Masaryka, Beneše, Havla. Václav Klaus 

tam chybí. Jak vnímáte osobu prezidenta naší republiky? 

… Moji prezidenti …  

PZ: Nutno říci, že přítomnost obrazů v mé pracovně je náhodná.  Ne, že bych je neuznával, ale stalo 

se to více méně náhodou. Portréty nejvýznačnějších předválečných prezidentů, tedy Masaryka a 

Beneše, jsou vlastně fotografiemi olejomaleb Vratislava Nechleby, které otec koupil po druhé světové 

válce. Matce se zdálo příliš oficiózní, aby byly v našem bytě, a tak je otec opět prodal, ale nechal si je 

předtím vyfotografovat velmi dobrým fotografem. Fotografie u nás zůstaly. Dal jsem je zarámovat. 

Zalíbily se mi, a když jsem se sem stěhoval, vyplnily dobré místo. K nim jsem poté přidal Václava 

Havla, jak naslouchá v Národní galerii Mistru Theodorikovi. To bylo moc milé. Poté jsem k tomu přidal 

ještě pěknou fotografii mého otce z mládí, a tím vznikl takový památeční kout. Jen proto, že jsem měl 

k dispozici tyto obrázky. U nás, v soukromém bytě, opravdu nebyla tendence prezidenty vyvěšovat, 

ale ve své pracovně jsem tento zvyk porušil.  

MS: Je podle vás dobré, když například veřejnou místnost zdobí portrét prezidenta?  

… Symbol …  

PZ: Myslím si, a to bychom mohli říci o roli prezidenta samotného, že je symbolem vlasti, národa. 

Podle mě by měl být charakterní, ne příliš politickou, ale mravní autoritou, jako byl Masaryk, i když 

víme, že nebyl tak apolitický, jak se nám zdá. Dovedl zasahovat do politiky dost ostře.  

                                                           
8
 Dialog byl veden ve středu 23. 1. 2013 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského Ke Karlovu 11, 

Praha 2, Nové Město  



54 
 

MS: Říkal, že Československo má podobu Kocourkova a Hulvátova.  

PZ: Má, a platí to čím dál více.  

MS: Možná si minulost idealizujeme.  

PZ:  Říká se, že i mnohé strany by neodpovídaly dnešním.          

MS: Co pro vás prezident kromě symbolu znamená?  

PZ: Za dobrý bych považoval monarchický systém Velké Británie, i když má své nevýhody v třídní 

nadřazenosti. Král má právo radit, být informován a také povzbuzovat národ v době tísně.  

MS: Když zapátráme v minulosti, zjistíme, že naše země byly spravovány z Vídně. Zde bylo sídlo 

Českého království.  

PZ: Nutno říci, že prezidentský úřad má u nás velkou prestiž. Je to pokračování královské a císařské 

tradice. Monarcha reprezentoval národ, je to zvláště vidět u osoby prezidenta Masaryka.  

MS: Jsou mezi námi lidé, kteří by dřívější monarchistickou tradici nejraději obnovili.  

PZ: Zřejmě to zpět posunout nemůžeme.  Něco jiného je, kde se to přirozeně udrželo, jako 

v severských zemích a ve Velké Británii. Hlavně v Británii je silná kontinuita.  

MS: Sluší se říci, že vámi zmíněné země jsou zastupovány šlechtici, kteří k tomu byli předurčeni, 

vedeni. Prezidentem v České republice může být každý, komu je více než čtyřicet let a je bezúhonný.  

PZ: To jistě ano.  

MS:  Masaryk, reprezentant inteligence, navrhoval za svého nástupce Antonína Švehlu, reprezentanta 

agrární strany. Pokud se přeneseme do současnosti, vidíme, že o prezidentský úřad usiluje šlechtic, 

aristokrat v podobě Karla Schwarzenberga a Miloš Zeman, zástupce „prostého“ lidu.  

PZ: Ano, máme zde zástupce vysoké rakouské aristokracie. Schwarzenbergové patřili ke skupině 

nejvznešenějších aristokratů.  

… Úřad …  

MS: Prezident vykonává úřad.  S tím je spojena rozsáhlá agenda, podepisuje zákony, jmenuje soudce, 

jmenuje členy bankovní rady. Jak se díváte na pravomoci prezidenta? Říká se také, že je pouhým 

kladečem květin a věnců. Hlavní slovo v této republice má vláda a zástupci lidu, kteří byli zvoleni do 

parlamentu, tedy do poslanecké sněmovny a do senátu. Jak se díváte na prezidenta z tohoto úhlu 

pohledu?  

PZ: Je součástí politického provozu, i když nemá moc či má pravomocí neobyčejně málo. Ale má silné 

slovo při jmenování bankovní rady, soudců, a také při vyhlašování amnestie. To vnímám jako velké 

pravomoci, které mohou hodně ovlivnit chod zákonné moci.  

MS:  Myslíte si, že právě v tomto ohledu je nutné prezidenta kontrolovat? 
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PZ:  Aby toho nezneužil. Ale rituální funkce to je. Možná jsem v tom přehnaně tradicionalistický, ale 

soudím, že osobnost prezidenta má smysl pro udržení kontinuity mravů, chování.  

MS: Prezident v tomto ohledu nastavuje normy i zrcadlo společnosti.  

PZ: A z kladeče věnců, což má také mysl, se stává charismatická osobnost, zvláště v čase tísně, 

národního neštěstí.  

MS: V tom se skrývá mobilizující prvek.  

PZ: Tak by to mělo být.  

MS: S osobou prezidenta je spjato mnoho historických událostí. Prezident je ztotožňován s určitým 

obdobím. Proto se říká: Za Masaryka, za Havla, za Klause. Také bychom měli zmínit fakt, že prezident 

nejen zastupuje občany, ale zastupuje zemi na venek. Podniká oficiální i pracovní návštěvy v zahraničí 

a přijímá politické delegace.   

… Volby prezidenta …  

MS: Prezident býval dříve volen nepřímo, představiteli politických stran v parlamentu. Nyní o jeho 

osobě rozhodujeme my občané. Již to není 281 poslanců a senátorů, ale více jak 8,5 milionu 

právoplatných občanů. Jak se na to díváte prizmatem historické zkušenosti?  

PZ: Musím říci, že jsem to podceňoval. Myslel jsem si, že je to jedno, avšak nyní vidím, že jsem neměl 

pravdu. Během posledních dnů kampaně prvních přímých voleb prezidenta vyplavaly na povrch 

nepěkné kauzy. Na druhou stranu nepřímá volba prezidenta byla vystavena politickým tahanicím a 

kupčení s úřadem.  

MS: Pokud bychom šli do minulosti, do první republiky, zjistíme, že Masaryka nechtěli podpořit 

komunisté. Možná si pamatujete na výrok Klementa Gottwalda: „Raději Lenina než Masaryka.“ Když 

se přeneseme do novodobé, demokratické doby, víme, že Václav Havel byl váženou osobou, ale již 

v roce 1992 proti němu byly výhrady. Když vznikla Česká republika, objevily se proti němu výpady 

republikánů. Václav Klaus se zase dostal na Pražský hrad za přispění komunistů.  

PZ: Přímá volba prezidenta byla pro mě překvapivá. Je zajímavé, s jakou vášní se tento národ účastnil 

prvního i druhého kola. Ukazuje to, že lidem záleží na ovlivnění volby.  

MS: Tažme se proč? Lidé u politiků, kteří jsou voleni na čtyři roky, nenacházejí patřičnou rezonanci.  

PZ: Politici je zklamali. Nové strany TOP 09 či Věci veřejné, to vše zklamalo. Nyní je to takové ultimum 

refugience, kdy se naděje spojuje se symbolem.  

MS: Zachrání nás prezident… 

PZ: …symbol. V tak mimořádné situaci by mohl mít dosti velkou šanci právě kníže z tisíciletého rodu.  

MS: Lidé si možná říkají: Naše politika je prohnilá. Ti, kteří tam působí, jsou exponenty partikulárních 

zájmů. Tak dáme hlas člověku, který se může tohoto zříci, jemuž jde o službu, jenž vnímá poslání 

svého rodu. Když jste zmínil knížete. Jeho kampaň začala na podzim minulého roku. Měl na 

billboardech heslo: „Pokud můžeš udělat něco pro tuto zemi, tak musíš.“ Tento slogan jsem si hned 
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spojil s Immanuelem Kantem, jenž říkal: „Du kannst, denn du sollst.“ Je tam onen imperativ. Nejprve 

jsme k volbám přistupovali vlažně, ale najednou se přímá volba stala velkým podnětem. Není to 

překvapivé?     

PZ: Osobně mě to překvapilo, a to příjemně. To proto, že národ se většinou jevil k vývoji lhostejný a 

apatický. V tom můžeme vidět jiskru naděje, že zájem o osud národa a vlasti, což se dnes nesluší 

říkat, je přece jen někde skryt.  

MS: Ale víme, jak to u nás s nadšením končí. Uplyne pár týdnů a lidé jako by zapomněli. V tom je asi 

možné nebezpečí. 

PZ: To jistě. Je v tom asi romantická idealizace, nadšení, a poté jako by národ rychle vychladl.   

MS: Člověk by se měl snažit, aby energie, která zde vznikla, byla patřičně využita.  

… Působení prezidentů …  

MS: Jak vnímáte působení prezidentů, kteří vám v paměti zanechali stopu. Nemusíme začínat od roku 

1918. Jistě pamatujete prezidenta Beneše.  

PZ: Ano, to dobře. V naší rodině byl Masaryk ctěn jako představitel republikánství. Nejen on, ale i 

jeho lidé jako Karel Čapek. Byli v centru zájmu a úcty, jelikož to bylo tradiční měšťanské prostředí. 

Následně byl ctěn také Beneš. Byl symbolem osvobození. Tam nastal katastrofální omyl…  

MS: …když podepsal smlouvu se Sovětským svazem.  

PZ: Byl naivní v tom, že budeme mostem mezi Východem a Západem.  

MS: Nakonec jsme se stali západem Východu místo toho, abychom měli funkci mostu. Vzpomínám si, 

že pro mě jako malého hocha byl vzorem Klement Gottwald. 

PZ: Nutno dodat, že jsem v dětství byl ovlivněn rodinou. Od té doby jsem nabral dostatek rozumu, a 

proto jsem vámi zmiňovaného člověka odmítl. Toto u mě nikdy nehrozilo. I u vás to byla jistě věková 

záležitost.  

MS: Vnímáte periodu čtyřiceti let komunismu jako období, kdy Československo zastupovali lidé 

nevalných kvalit? Gottwald byl člověkem od ponku.  

PZ: To by nevadilo. Jeho charakter byl však vadný.  

MS: Vkládal jste naděje do lidí, jako byl generál Svoboda? Byl spojený s Pražským jarem.  

PZ: Obávám se, abych to chybně neinterpretoval, ale Pražské jaro mě nenadchlo, jelikož jsem mu 

nevěřil. Jako typický reakcionář jsem si myslel, že komunismus není změnitelný, a to se naplnilo. 

Naopak, možná přepjatě ve Svobodovi vidím hroznou postavu českých dějin, která dvakrát zradila. 

Dokonce byl velezrádcem.  

MS: Husák vykonával prezidentskou funkci čtrnáct let. Byl spojen s normalizací. Jak na něj 

vzpomínáte? Jako na člověka, jenž usiloval o moc?  
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PZ: Mně byl hodně nesympatický. Nedávno jsem slyšel, a Slováci, kteří jej ctí jako nacionálního 

Slováka, což mají ze svého pohledu pravdu, to propagují. Zkrátka někdo z těchto kruhů nedávno říkal, 

že kdyby se byli zmocnili moci Bilak a Jakeš a dělnickorolnická vláda, že by normalizace měla daleko 

horší průběh, než to bylo za Husáka. Když si vzpomeneme na perzekuce padesátých let, uvědomíme 

si, že sedmdesátá léta byla jen odvar toho všeho.  

MS: Shodou okolností byl Husák v počátcích komunistického režimu vězněn.  

PZ: Ano, otec byl na Borech ve stejné době, kdy tam byl Husák. Ale neznali se osobně.  

… Novodobá historie – Václav Havel …  

MS: Husákem skončil komunistický režim. Překvapilo vás potom, že z vězněného člověka režimem 

nechtěného se najednou stal prezident? Tím myslím Václava Havla.  

PZ: Je to krásná pohádka, která, myslím, podpořila jeho osobnost a vzbudila obdiv Západu. Životní 

příběh člověka z velmi bohaté rodiny, ba jedné z nejbohatších rodin, který byl pronásledovaný, 

kulisák, slavný dramatik…  

MS: …signatář Charty 77 …  

PZ: …posnídal s ním Francois Mitterand. Poté najednou dramatický vzestup. Soudím, že je to 

neuvěřitelná pohádka, která se bude vždy líbit.  

MS: Václav Havel byl více znám v zahraničí než doma. Byla tam resonance. Když někdo v zahraničí 

řekl Václav Havel, tak lidé hned měli asociaci s Československem. Dokázal se velmi dobře etablovat 

v mezinárodní politice. Zní to skoro nepochopitelně. 

PZ: Víte, báječně zapadl výchovou do společnosti západních politiků, kteří pocházejí spíše z elitních 

než skromných vrstev.  

… zpět k Masarykovi …  

MS: Takový byl i Masaryk, jenž pocházel ze skromných vrstev, ale propracoval se…  

PZ: …ano, měl bůhví koho za tatínka. Asi Riesenbauera, bohatého statkáře. Znáte tu historku? Nějaký 

slovenský židovský lékař z Holíče napsal, odkud Masaryk byl a popsal celou tu historii. Je kouzelná. 

Masaryk byl levobočkem, což se šuškalo dávno. Byl synem bohatého statkáře, aristokrata z okolí. Je 

dokonce známo, že ten mu následně platil vídeňská studia a dostal jej do bohaté vídeňské společnosti 

jako učitele.  

MS: To znamená, že jeho otcem nebyl panský kočí? 

PZ: Za toho byla matka prezidenta Masaryka provdána, což také zajistil onen velmož. Někde jsem 

viděl obrázek Masarykovy matky a otce. Byla to hezká venkovská selka, ale otec vypadal dost hrozně.  

MS: Navraťme se…  

PZ: …rád bych to dokončil. V Holíči se to vědělo. Když Masaryk jako prezident přijel do Holíče na 

návštěvu, náměstí bylo plné, vítali jej. Najednou se ozval hlas: „Vždyť je to celý Riesenbauer!“ I 
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fyzická podoba tam byla. Připadá mi to milé. Je pravdou, že málokdo vypadal za všech okolností tak 

dobře jako Masaryk. To bylo neuvěřitelné.  

… k Havlovi …  

MS: Dobrá, navraťme se od Masaryka k Václavu Havlovi. Jak se vypořádáváte s postojem, že Havel 

byl do jisté míry jediný možný kandidát na prezidenta?  

PZ: Nejvhodnější osoba ve správný čas na správném místě. Tam nikdo jiný nebyl.  

MS: Bylo to asi řízeno Pánem Bohem.  

PZ: Nebo náhodou.  

MS: Vytknul byste Václavu Havlovi něco? Vaše přednostování je spojené s jeho prezidentstvím.  

PZ:  To souhlasí.  

MS: Někdo může říci, že to byl v jistém ohledu naivní člověk, který věřil ideálům. Byl to jiný člověk než 

pragmatik Václav Klaus. Havel například dokázal politicky čeřit vody ve svých kritických vyjádřeních, 

vzpomeňme si na rudolfínský projev.  

PZ: Přeci jen étos u něho byl. Možná jsem staromódní. Vzpomínám si, co podle vzpomínek mé matky 

říkal můj dědeček, továrník. Hlavní část svého života prožil za císařství. Prezident, představitel státu 

měl podle něho být vůdce. Masaryka uznával, jelikož byl hodně vojenský. Havlovi by více vojenskosti 

neuškodilo.  

MS: Shodou okolností byl Havel pacifistou.  

PZ: Myslím si, že pro tu zlomovou dobu byl pacifismus důležitý na mezinárodní úrovni, ale trochu 

chyběl důraz na trvání v oblasti právního pořádku.  

MS:  S Václavem Havlem je spojeno heslo: Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Souvisí sice se 

sametovou revolucí, ale mnozí lidé se mu vysmívají. Jak to vidíte?  

PZ: Myslím si, že pragmatik to uznat či akceptovat nemůže. Určitě je to symbolické heslo a vyplývá 

z historie křesťanství, z Desatera. Bohužel se často nenaplňuje.  

… Václav Klaus …  

MS: Jak vnímáte Václava Klause? Nastupoval po prezidentovi, který byl respektovaný v zahraničí. 

Václav Klaus též, i když měl jisté šrámy na reputaci. Byl zvolen v roce 2003 po několikakolové volbě. 

Jako premiér vládl této zemi v devadesátých letech. Je s ním spojena hospodářská transformace. 

Mnozí lidé, kteří neuznávali transformaci českého hospodářství a společnosti, byli proti němu. 

Nespojovali s ním to, co bylo spojováno s Václavem Havlem. Ten byl člověkem sametového přechodu, 

Klaus pozdější politiky, jež byla založena na restauraci kapitalistického řádu. Jak jste jej vnímal a jak se 

zapsal jako prezident do vaší mysli?  

PZ: Víte, spíše jej vnímám jako premiéra. Pro mě je nejdůležitější hodnocení Klause z období jeho 

premiérství a transformace, i když se říká, že to byla dosti těžko řešitelná věc, jelikož se nikde příliš 

nepovedla.  
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MS: Minimalizovaly se ztráty. Přechod nebyl bez obětí.   

PZ: To, co se mu vytýkalo, byl nedostatečný právní rámec, jenž umožnil velké rozkrádání.  

MS: Při rozebírání prezidentství Václava Klause se často připomíná, že byl zvolen pomocí komunistů, 

že nerespektoval ústavu a zákony země, jak se k tomu zavázal v prezidentském slibu, také nejmenoval 

soudce, ani soudce ústavního soudu. Odmítal ratifikovat Lisabonskou smlouvu a bojuje proti Evropské 

unii.  

PZ: Tyto skutečnosti s tím souvisejí. Myslím, že se to dalo očekávat, jelikož to vyplývá ze svévolnosti, 

která je přirozená jeho ješitné povaze. To proto, že to nezachovává loajalitu systému.  

MS: Soudíte, že Václav Klaus spíše společnost rozděloval, než že by ji spojoval?  

PZ: Tak tomu skutečně je.  

MS: Václav Havel byl spíše svorníkem.  

PZ: Ano, ten se snažil spojit lidi.  

MS: Jak se společnosti může dařit, když je rozdělená? 

PZ: Je jí špatně, neboť si zvolila takového člověka. Zasluhujeme takovou vládu, jakou si zvolíme.  

… První přímé volby …  

MS: Můžeme namítnout: „To bylo kvůli tomu, že nebyla přímá volba prezidenta. Nyní máme možnost 

si svého prezidenta zvolit.“ 

PZ: Uvidíme, jak to za několik dnů dopadne. Máme možnost volby skutečných osobností. Zeman musí 

být chytrý člověk, v době komunismu byl v nemilosti režimu…  

MS: Zmínil jste jednoho kandidáta, ale je jich deset. Jak jste vnímal přípravu prvních přímých voleb?  

PZ: Pro mě bylo až směšné, jací lidé se tam dostávali. Někdy měli groteskní podobu, třeba ten 

potetovaný Vladimír Franz. Sice to může být chytrý a slušný člověk, ale podle profesora Vondráčka 

tetování zobrazuje psychopatii. Mít potetovaného prezidenta se zrovna v Evropě nehodí.  

MS: Máme také protievropskou kandidátku Janu Bobošíkovou.  

PZ: Taťána Fischerová je jistě nóbl jemná paní, ale až příliš toho doma zastává, byť je to ironicky 

míněno. Jan Fischer mi nepřišel tak nesympatický, ale dle mého pohledu stačilo, když dostal místo 

v Evropské bance pro obnovu a rozvoj jako odměnu za politické nasazení, které bylo nikoliv 

neúspěšné.  

MS: Náhodou se o něm hovořilo jako o žhavém kandidátovi.  

PZ: Mně na tom bylo nesympatické, že využil určitou náhodu, kterou mu život přinesl. Prosím, 

Evropská banka jako odměna byla pro něj odpovídající, ale prezidentství? Naskočil do vlaku a využil 

náhodné situace.  

MS: Říká se, že to není člověk výsostně politický. Byl sice dobrým úředníkem…  
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PZ: …statistik, chytrý člověk…  

MS: …ale bez charismatu.  

PZ: Ne, to neměl.  

MS: Vidíte, Zeman a Fischer byli zpočátku preferováni, ale nakonec v závěrečném finále Karel 

Schwarzenberg Fischera předběhl a dostal se do druhého kola.  

PZ: Sám jsem to ani nečekal. Když se ve volbách vynořilo deset kandidátů, chystal jsem se jít k volbám 

pouze do prvního kola a dát hlas Schwarzenbergovi. V případě, že se nedostane do druhého kola, tak 

bych se druhého kola neúčastnil. Pro mě by již bylo nepřijatelné, abych volil mezi Fischerem a 

Zemanem. Nyní se situace změnila, ale stejně má asi větší šanci se stát prezidentem Zeman. Úplně 

beznadějné to však pro Schwarzenberga není.  

MS: Jak uvažujete o kultuře volebního dialogu?  

PZ: Nyní si to pánové pokazili. I Schwarzenberg to „zvrzal“, i když méně než Zeman. Nejprve 

Schwarzenberg napadl Beneše a poté Zeman vyrukoval ještě hůře, jak mají Schwarzenbergovi 

nacistické obrazy v zámku Murau. Bylo hrozné, když uváděl, že manželka Karla Schwarzenberga žije 

mezi obrazy vyjadřujícími nacistickou symboliku.  

MS: To je politika házení hnoje na soupeře.  

PZ: Snad pan Schwarzenberg udělal chybu, že to zbytečně rozpoutal poznámkou, že Beneš je skoro 

válečný zločinec.  

MS: Spíše uvedl, že by dnes byl souzen u mezinárodního soudního dvora v Haagu.  

PZ: Ano, ovšem tím panu Zemanovi nahrál.  

MS: Soudíte, že až na tyto výstřelky jsou prezidentské volby důkazem, že jednotliví kandidáti mají 

k sobě úctu a jsou dostatečně kultivovaní?  

PZ: Řekl bych, že začátek vypadal dost kultivovaně. Schwarzenberg byl sice v defenzivě, ale bylo to 

akceptovatelné.  

MS: Nyní si jen přát, aby Češi dobře rozhodli.  

PZ: Doufejme.       

 

Dialog o ocenění s prof. Petrem Zvolským9: 

MS: Naše poslední setkání chci věnovat otázce společenského ocenění. Jak vnímáte skutečnost, že 

význační představitelé, lidé, kteří ve svém životě něčeho dosáhli, jsou oceňováni? 

                                                           
9
 Dialog byl veden ve čtvrtek 11. 4. 2013 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského Svornosti 20, 

Praha 5, Smíchov.  
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PZ: Myslím, že to má svůj smysl. Možná, že někdy těch cen je až příliš mnoho, ale rozhodně Nobelova 

cena, která si získala mimořádnou prestiž, je dobrým a záslužným krokem. Alfreda Nobela to 

povyšuje do velice dobré pozice, zvláště z morálního hlediska. Pokud bych to zjednodušil:  Zisky 

z dynamitu věnoval ušlechtilým cílům lidstva.  

… Nobelova cena …  

MS: Rovnou jste přešel k Nobelově ceně. Sluší se říci, že je to cena, která zahrnuje více kategorií. První 

skupina je spojena s vědou. Je to lékařství a fyziologie, poté je fyzika, chemie. Následuje skupina, již 

bychom mohli označit za společenskou. Je to Nobelova cena míru, Nobelova cena za literaturu. Jak to 

vidíte z hlediska vědce, která cena je důležitější, má svou relevanci?  

PZ: Myslím si - i když se podrobně nezabývám přehledem jednotlivých nobelovců -, že to vychází 

z postavení věd v určité hierarchii. Stále nejúspěšnější a nejobjektivnější v oblasti přísných věd je 

 matematika, fyzika, chemie, také je to relevantní v biologických vědách, ale hodnocení se stává 

méně jisté směrem k humanitním, filozofickým a ekonomickým otázkám.  

MS: Je tedy jednodušší vybrat oceněného z přírodních věd než ve vědách společenských?  

PZ: Nejen to. Vidíme, že ceny za společenské vědy jsou často ovlivněny politicky či duchem doby. 

Přírodovědné obory jsou méně ovlivnitelné, třebaže to neznamená, že někdy můžeme být 

překvapeni, když práce lidí, kteří cenu dostali za přínos oboru, zmizí či pozbude významu.  

MS: Sám jste několikrát zdůraznil, že když lidé cosi objeví, jistou dobu se to zdá velmi přínosné, ale 

nakonec se pozná, že je to plané.  

PZ: Ano, doba je předběhne.  

MS: Je zvláštní, že oceňované z  přírodních věd svět běžně nezná. Zná je pouze určitá komunita. Na 

druhou stranu to může být výhodou.  

PZ: Je to dáno současnou specializací.  

MS: Překvapilo vás někdy ocenění u člověka, o němž byste řekl, že si ocenění nezasloužil?  

PZ: Soudím, že se to týká mírových cen, ale takový postoj sdílí mnoho lidí. Nobelovu cenu za mír 

dostal například krvavý Jásir Arafat. Druhé ocenění, které bylo pro mě překvapením, si odnesl pan 

Barack Obama. Dostal je příliš brzo.  

MS: Přišel do Bílého domu a Nobelova cena byla na světě.  

PZ: Někdy jsou vidět politické tlaky, hlavně to bylo v době studené války, i když tam šlo vždycky o 

zasloužilé lidi, vynikající umělce, jako byl náš Seifert nebo Solženicyn.  

MS: Když jsme u těch Čechů. První Nobelovu cenu pro nás dostal Jaroslav Heyrovský za svůj 

polarograf.  

PZ: Teď budu hovořit jako neodborník, jelikož asi neznám dosah té metody, ale zdá se mi, že je to 

jeden z případů, jestli to jako laik mohu říci, kde dnešní doba již předběhla vynález, který byl ve své 

době jistě výborný.  
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MS: Jinými slovy, pokud by s tímto vynálezem někdo přišel dnes, tak Nobelovu cenu nedostane.  

PZ: Tak bych to asi řekl, ale je to můj dost laický názor neznalý podstaty věci.  

MS: Co se literatury týče, tak Jaroslav Seifert ji dostal díky kvalitě svých básní, ale také, protože měl 

dobrého překladatele.  

PZ: To určitě ano.  

MS: Také vyjadřujete jistý rozpor k Nobelově ceně za ekonomii.  

PZ: Ano, ale musím též říci, že jsem v této oblasti asi domýšlivý diletant. Myslím si, že ekonomii 

rozumím, ale příliš jí nerozumím. Mám rád Stiglitze, a nerad Friedmana, i když je to hodně laické. Co 

mě zaráží, je, jak vždy Nobelovy ceny za ekonomii dostávají v různých dobách nepřátelské směry.  

MS: Ne nadarmo se říká, že když vedle sebe dáte dva ekonomy, tak vzniknou tři názory. Jeden tvrdí A, 

druhý to A popírá, a ještě vznikne interpretace názoru… A navíc vidíme implikace do praktické politiky.  

… Česká ocenění …  

MS: I v Čechách se roztrhl pytel s oceněními. Vědci mají Českou hlavu. Ve vašem oboru psychiatrie je 

udělována Kuffnerova cena, Vondráčkova cena. Zkrátka kdo přispěl k utváření vědy, je oceněn. Chtělo 

by se škodolibě říci, že když „nedosáhli“ na Nobelovu cenu, alespoň dosáhli na malou českou cenu.  

PZ: Neopovrhoval bych tím tak. Vím, co myslíte. Je to odměna soutěživosti, i když dnes se mi to zdá 

přepjaté, tak vždy byla. Dnes to začíná na školách, gymnáziích různými výročními cenami. To je asi rys 

lidské společnosti. Některé ceny jsou méně významné, ale po krůčkách lidé mohou postupovat po 

žebříku výše a výše. 

MS: Soudíte, že pro vědce není důležitá cena, ale podmínky pro práci. Cena je jen vedlejší produkt jeho 

činnosti.  

PZ: Řekl bych, že je to pro vědce veřejné uznání.  

MS: Jakou hodnotu pro vás mají ceny za  obor psychiatrie? Sám jste říkal, že je to za výzkum a 

aplikace. Je to ocenění těch, kteří přispěli ke konkrétnímu objevu, či je to ocenění za jejich celoživotní 

přínos? Možná se zeptám nepatřičně, ale je o tyto ceny zájem?  

PZ: Asi bychom to měli srovnat. Ceny, které uděluje Akademie věd ČR, jako je Česká hlava, Hlávkova 

cena, jsou přísněji hodnoceny. Vyjadřují vyšší poctu, vyšší kvalitu než naše psychiatrické ceny, které 

bych řadil do střední oblasti jak co do obsahu, tak co do významu a přísnosti hodnocení, výběru.  

MS: U vás je to na principu psychiatři psychiatrům. Ale co například Česká hlava? Je to něco jako 

česká Nobelova cena? 

PZ: Soudím, že to má za těch pár let velikou prestiž.  

MS: Dalo by se to interpretovat jako vzkaz: Češi, máte slušné vědce, mějte k nim úctu! Připomněl bych 

zde, že kvůli záměru zrušit během pár let Akademii věd tuším Jiří Grygar odmítl jednu z cen České 

hlavy převzít. Bylo to překvapivé, ale byla to reakce na snahy eliminovat českou vědu a instituce, které 
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jsou s ní spojeny. Zaznamenal jste tuto reakci Jiřího Grygara na úmysl zrušit některé vědecké 

instituce?  

PZ: Ne úplně, ale teď mi to připomínáte. Byl proti tomu, aby byly zrušeny. S tím bych souhlasil. I když 

Akademie má elitní podtext a existovala zde určitá žárlivost, rivalita ze strany univerzit. Nutno říci, že 

jsem vždy byl člověk univerzity. Rozhodně by měly být kvalitní obě instituce. Dle mého názoru je 

Akademie věd orientována výzkumným směrem s důrazem na základní výzkum a univerzita více 

k aplikovanému výzkumu a k  edukaci. 

… Osobnosti … 

MS: Nyní bych se zastavil u konkrétních osobností, které jsou spojeny s Nobelovou cenou. Jste znám 

tím, že je vám sympatické myšlení Geralda Edelmana. Čím si vás získal? Dostal Nobelovu cenu v roce 

1972 snad za výzkum v oblasti imunitního systému. V pozdějším období své kariéry se věnoval vztahu 

mysli a vědomí. 

PZ: Zdá se mi, že je to jeden z výrazných propojovatelů biologických směrů se směry fyzikálními, 

směrem k vysvětlení práce mozku, která vyúsťuje v hádanku vědomí.  

MS: Mnozí vědci tuto skutečnost popírali.  

PZ: Jak Edelman, tak i jiní vědci, kteří se tím zabývají, píší, že byly doby, kdy bylo vědomí pokládáno za 

vědecky nepřístupné výzkumu, a ve velké vědě se o něm skoro nehodilo mluvit.   

MS: Vědomí determinuje biologickou stránku a biologická stránka determinuje vědomí.  

PZ: Hlavně je to tím, že začínáme mít prostředky, i když stále nedostatečné, k jeho mapování.  

MS: Otázky vědomí byly otázkami filozofů. Teď tedy podle vás pronikly do širší vědecké obce? To je 

snad dobře. V tom jsem asi hodně materialistický. Často opakujete, že jste biologický psychiatr 

předepisující pilulky.  

PZ: To ano, ale někdy si to vyčítám.  

MS: Koho byste dál jmenoval? Výraznou osobností byl určitě John Eccles, jenž byl oceněn v roce 1963. 

Objasnil funkci chemických synapsí, dále neurofyzikální míšní reflexy, kybernetiku nervové soustavy. 

Co byste u něj zmínil? Akcentoval význam vědomí, jelikož spolupracoval s přítelem Karlem R. 

Popperem.  

PZ: Abych se přiznal, Ecclesem jsem se ke své hanbě nezabýval, ale rozhodně je to velká postava 

v neurovědách. Blízký je mi Popper, jenž je mi sympatický.  

MS: Jeho přínos k pochopení vědy je důležitý.  

PZ: To ano.  

MS: Tvrdil, že si vytváříme hypotézy a ty působí jako sítě, do kterých chytáme svět, v němž žijeme. 

PZ: To říká též básník a myslitel Novalis. Popper zase říká, že právě hypotézy musí být 

falzifikovatelné… 
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MS: …aby mohly být považovány za vědecké. A co oceněný neurolog Eric Kandel? Ten dostal Nobelovu 

cenu v roce 2000 za objevy v paměti. Jak jste recipoval jeho dílo? Zabývá se též molekulární 

genetikou. V jednom ze svých vystoupení poukazoval na testování chování zvířat, jejichž mozek byl 

„nastaven“ tak, aby zapříčinil schizofrenní chování. Tyto testy mají odhalit možnost řešení nemoci u 

člověka.  

PZ: Z mého pohledu je to dalekosáhlé. Samozřejmě by bylo dobré, kdyby schizofrenie byla 

monogenní či kdyby tam bylo málo genů. Nyní to vypadá, že je ovlivněna velikými skupinami genů, a 

ještě k tomu v různých kombinacích. Pod tímto zorným úhlem se to stává obtížně představitelné. 

Nemáme jeden gen, který bychom těm myškám dali, a ony se začaly chovat schizofrenně.  

MS: Podobná zkoumání provádí Psychiatrické centrum Praha, a tak se i Češi drží ve výzkumném 

proudu. Ale je dobré zmínit vědce, který byl sám postižen schizofrenií a byl oceněn Nobelovou cenou, 

byť ne za lékařství, ale za teorii her v ekonomii. Je to John Nash. I přes svůj handicap se dokázal vrátit 

na akademickou půdu. Zkrátka i lidé, kteří mají nedostatky, mohou být oceněni a získat respekt 

druhých.  

PZ: V tomto ohledu je to mnohotvárné. Někoho schizofrenie vede k devastaci osobnosti. Ale jistě 

existují jedinci, u nichž intelektová stránka může fungovat nezávisle na nemoci, nebo dokonce být 

kladně a tvůrčím způsobem ovlivněna.  

MS: John Nash byl více jak patnáct let mimo akademickou dráhu. Nakonec se vrátil a v roce 1994 

dostal zmíněné ocenění.  

PZ: Je to záhada průběhů nemoci, souhry velkého intelektu a výbavy osobnosti, jež může dát 

pozorování a jeho interpretaci nečekaný směr. 

MS: A také úsilí, které člověk věnuje boji s nemocí.  

PZ: Je to opět individuální. Nemoc má většinový obraz svého průběhu, ale existují většinové průběhy, 

které jsou pro člověka optimistické, produktivní.  

MS: Dobrá, jiného favorita vědecké obce nemáte?  

PZ: Velkolepou postavou byl v mém mládí Linus Pauling. Zabýval se molekulární chemií a biochemií. 

Jako první odhalil molekulární nemoc v hematologii – srpkovitou anémii.  Měl velké výsledky. Poté se 

dal též do politiky a stal se mírovým aktivistou. Dostal jak Nobelovu cenu za fyziologii, lékařství…  

MS: …to se psal rok 1954…  

PZ: …tak za oblast míru.  

MS: To však bylo o osm let později.  

PZ: V americké společnosti měl neobyčejný vliv. Na Ameriku byl orientován trochu do leva. Toho jsem 

strašně obdivoval. Dokonce jsem se k němu chtěl dostat, protože tehdy propagoval ortomolekulární 

psychiatrii, která byla založena na předpokladu biologických molekulárních mechanismů a objevů. 

Vytvořil školu, která ale měla krátké trvání. Vyšla jedna velká učebnice – monografie a poté se to 

postupně rozpustilo. Do konce svého života zastával chybnou hypotézu, že mnoho nemocí je léčitelné 

megadávkami vitamínu C. To propagoval a dodnes se to v některých kruzích drží. Vědecky se to však 
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nikdy nepotvrdilo. On sám o tom zůstal přesvědčen do konce života. Zemřel ve více než devadesáti 

letech na rakovinu prostaty. Říkal však, že vydržel tak dlouho díky tomu, že bral velké dávky vitamínu 

C.  

MS: Fungovala příroda.  

PZ: Nejen to.  I profesor Schou, který jej znal a který byl velmi vědecky orientován, byl k této teorii 

Paulinga kritický. Diskutoval s ním o tom, ale Schou to nazval slepým bodem, takovou fixní ideou. 

V tomto směru Pauling nebyl přístupný jiným argumentům.  I veliké mozky, veliké intelekty…  

MS: Když jste u těchto myslitelů, tak bychom mohli zmínit i Richarda Feynmana. 

PZ: Ano, to je můj velice obdivovaný autor, laureát Nobelovy ceny.  

MS: Též zemřel na rakovinu. Byl dobrý v popularizaci vědy. 

PZ: Ještě jsem nečetl paměti, které byly bestsellerem. Jsou velmi vtipné. Též o něm píše soudobý 

autor Molodinov v titulu Feynmanova duha. 

MS: Název titulu o tomto nobelistovi má své pokračování: …hledání krásy v životě a ve fyzice. 

Vystihuje jeho radost ze života…  Hodně radosti a štěstí v životě, pane profesore!   

Post skriptum  

MS: Za chvíli budete mít velké jubileum. Jste spokojen s tím, jak jste prožil minulých osmdesát let? Co 

byste dělal, pokud by vám byla dána možnost zde být dalších osmdesát let? Myslím, kdybyste byl 

mlád a mohl zas pracovat v lékařství, dělal byste věci jinak? 

PZ: To je těžká otázka. Vždy jsem říkal, že jsem byl nespokojený a jsem nespokojený. Je to asi největší 

problém mého života. Na základě toho jsem si udělal diagnózu dystymie. Deprese se mnou byla a je. 

Musím říci, že mě omezuje. Myslím si, že kdybych byl rozumný střední extrovert, optimisticky laděný, 

že bych toho v tom pozitivním slova smyslu udělal více. Co bych rád dělal? To, co jsem začal, ale co 

jsem nestihl v oblasti molekulárně genetických a anatomicko-fyziologických výzkumů.  

MS: Věříte-li v zázraky, jistě budete mít možnost.  

PZ: Možná v převtělení…  

MS: Děkuji vám.       
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P S Y C H I A T R I C K Á    Č Á S T 

… Osobní stránka lékařství a psychiatrie …  

Dialog o úvodu do lékařství a psychiatrie s prof. Petrem Zvolským10: 

MS: Nyní bych otevřel kapitolu, která se stala vaším osudem. Je to psychiatrie. V úvodu bych začal 

zdánlivě banální, ale důležitou otázkou. Proč jste se rozhodl vydat na cestu lékaře? Co bylo hlavním 

podnětem? Ve vaší rodině byli bankéři a vy najednou jste se vydal na zcela jinou půdu.  

PZ: Musím říci, že to bylo situační rozhodnutí dané vývojem revolučních změn u nás a rozmachem 

komunismu. Plány se mnou byly jistě jiné. V mém dětství otec spíše myslel a doufal ve vytvoření 

finanční dynastie. O povolání lékaře se neuvažovalo a ani to nebylo v tradici rodiny. Dětství jsem měl 

abstraktní a ovlivněné snílkovstvím. Rozhodně jsem tam byl nenápadně orientován. Všechny mé 

úspory či dárky od příbuzných či zámožných kmotrů šly na střádání a na reálné investice. Otec mi 

tehdy kupoval akcie smíchovského pivovaru. To byl ten hlavní zájem. A tuším, že se tam dostal i 

cukrovar v Klášterci. To zase byla dědečkova doména. Pokud se na to dívám zpět, nabývám dojmu, že 

jsem byl v deseti letech bohatší, než jsem dnes na konci svého života. Bylo to vedeno velmi 

kapitalisticky.  

MS: Vaši rodiče si řekli: „Hle, máme potomka, tak půjde v našich šlépějích, či lépe, cestou, kterou mu 

vybereme.“ Jako malý hoch jste byl finančně zajišťován. To vás jistě vedlo k patřičné šetrnosti. 

PZ: To jistě ano. K šetrnosti jsem byl veden od malička. Kupoval jsem užitečné a esteticko-investiční 

záležitosti. Otec měl rád keramiku… 

MS: …umění.  

PZ: Jako malý jsem s ním chodil na aukce starožitností. To bylo pěkné a ovlivnilo mě to na celý život. 

Za otcovy záliby a jeho přístup jsem velmi vděčný.  

… Medicína, technika, psychologie? … 

MS: Kdyby nepřišel Vítězný únor, tak by to bylo úplně jiné. Ten vás zastihl v patnácti letech na 

gymnáziu. Opouštíte ho počátkem padesátých let kvůli neradostnému společenskému vývoji a 

najednou se ocitáte před skutečností, že již nebudete spravovat peníze, ale půjdete cestou péče o 

zdraví lidí.  

PZ: Nebylo to tak jednoznačné. Bylo to dáno mými možnostmi, mými dispozicemi.  

MS: Vy sám jste říkal, že jste inklinoval k psychologii, k filozofii. A najednou medicína… 

PZ: Bylo to z nouze. Otec chtěl, a bylo to od něj velmi prozřetelné a předvídající, abych studoval 

chemii. Představoval si nějakou vysokou chemickou školu.  

MS: Dokonce? Tak vy jste měl studovat v Dejvicích, třeba VŠCHT či ČVUT? 

                                                           
10

 Dialog byl veden v úterý 6. 3. 2012 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského na Psychiatrické 
klinice Ke Karlovu 11, Praha 2.   
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PZ: ČVUT asi ne, ale cosi chemického. To proto, že za tím vším ve vzdálené perspektivě viděl obchod. 

Z případů, které znal, se mu zdálo, že za tím bude slušný příjem. Měl zkušenosti z patentů, vynálezů. 

Především to byly léky, eventuálně potraviny.  Opět to bylo zaměřeno průmyslovým způsobem.  

MS: Je zajímavé, že užíváte slov: „Otec chtěl…“  

PZ: Otec chtěl, a já jsem nechtěl. Zdálo se mi, a měl jsem pravdu, že na to nejsem patřičně vybaven 

tím fyzicko-matematickým duchem a schopnostmi.  

MS: Vám rodiče asi nenechali volnost. Dříve bylo běžné, že lidé šli spíše za doporučením rodičů. Nebo 

vám řekli: „Synu, je to na tobě…“ 

PZ: Řekl bych, že to nebylo tak cílené. Jistě se o mém studiu mluvilo. Jak jsem uvedl, bylo to 

nenápadně ovlivňované, ale ne příliš cíleně a s velkou disciplínou. Jistě zde hrála svou změkčující, 

nesystematickou roli matka. Jistě mé možnosti píle a učení nebyly vyčerpány. Lituji, že jsem v dětství 

nestudoval více jazyků. Třebaže to na to bylo zaměřeno, tak se nedbalo o udržování těchto záležitostí. 

Německy jsem mluvil dobře, ale nikdy jsem to nevyužíval. Anglicky jsem se naučil až po druhé světové 

válce. To se tedy uplatnilo. Dál již ne. Mohla se pěstovat francouzština, matka i babičky byly 

prvorepublikánsky frankofilně zaměřeny. To tedy důsledné nebylo. Já jsem bilingvální a mám 

angličtinu slušnou, avšak získanou v pozdějším věku. Němčinu jsem nechal zrezavět, i když by stačily 

dva měsíce pro nějakou slušnou obnovu. Nikdy jsem se ale systematicky k té obnově nedostal.  

MS: Pojďme se navrátit do oblasti rozhodování.  

PZ: Technika nepřipadala v úvahu. Práva také již ne. Na ta jsem ani nepomyslel. Filozofie také ne. Na 

gymnáziu jsem měl velmi rád biologii. Ta mně byla i s genetikou, tenkrát mendelovskou, vždy blízká. 

To bylo asi hlavním důvodem. Přírodní vědy mi byly blízké, a tak to logicky vyústilo do medicíny.  

MS: Nedostal jste impuls od svých kamarádů? Diskutoval jste s nimi o tom? Rozhodovalo se o vaší 

budoucnosti, o tom, co budete v produktivním věku dělat.  

PZ: Soudím, že příliš ne. Příliš si ony diskuse nepamatuji. Můj nejlepší přítel šel na chemii a poté tam 

byl velmi úspěšný. Ten mě mohl ovlivnit, ale cítil jsem se proti němu nenadán a nemající těch 

příslušných dispozic. Jiní? Nediskutoval jsem s nimi o tom příliš.  

… Otázka elity? … 

MS: Vnímal jste možnost studia na vysoké škole jako cosi, co je k dispozici elitám? Dnes jde téměř 

každý druhý na vysokou školu. Dříve to asi tak nebylo. Možnost studovat vysokou školu byla možností 

stát se elitou národa.  

PZ: Asi to nebylo v tradici rodiny. Ta začínala mít vysokoškolské vzdělání až v naší generaci či těsně 

předtím. Otec byl inženýrem ekonomie. Jinak to nebylo zvykem. My jsme byli první generací. Většina 

mých bratranců a sestřenic získala vysokoškolské vzdělání. Myslím, že to byl logický pokrok ve vývoji 

rodiny.  

MS: Když jste vstupoval na školu, dával jste si nějaký cíl, čeho chcete dosáhnout? Tázal jste se, jak 

naplnit svůj budoucí život, aby po vás zbylo nějaké dílo?  



68 
 

PZ:  V tomto ohledu jsem byl hodně nezralý. Řekl bych, že na počátku medicíny nebylo zdaleka 

rozhodnuto, jakým směrem půjdu. V podstatě mě velmi ovlivnil profesor Vančura. Právě díky tomu, 

že naše rodina nebyla se zaměřením na vysokoškolské studium versírovaná. Sám profesor Vančura 

byl slavný internista, jenž mi zachránil ve dvaceti letech ledviny. Zároveň jsem chodil s jeho synem do 

obecné školy. Naši rodiče se s ním přátelili. Během léčby se se mnou více seznámil. Směroval mě, co 

nás v rodině nenapadlo, že tak ve třetím ročníku bych měl již chodit na nějaký ústav, jejž bych 

považoval za perspektivní v oboru, kterému bych se věnoval. Tomu jsem velmi vděčen. Bez této 

zkušenosti by to naši rodinu asi nenapadlo. Shodou okolností jsem pak začal chodit do 

psychiatrického kroužku. Začali jsme s kamarádem chodit k profesoru Hořejšímu, což by bylo bývalo 

užitečné. Dělali jsme tam biochemické pokusy, které nás poté ale otrávily, a tak jsme přestali. 

MS: Otrávily v tomto případě pro vás znamená…  

PZ: Neviděli jsme v nich velkou perspektivu, i když to mohl být publikovatelný výsledek práce, kterou 

nám narýsoval profesor Hořejší. Naše idea v tom nebyla. Týkalo se to interny.  

… Impulsy pro další život …  

PZ: Je dobré zmínit skutečnost, která mě příznivě ovlivnila. Vyskytla se psychiatrie a tamní zájmový 

kroužek. Ten mě poté chytil právě osobností pozdějšího profesora Dobiáše. Na setkáních byla 

prezentována obecná psychiatrie, psychopatologie.  

MS: Člověk, který v té době vstupoval na lékařskou fakultu Karlovy univerzity, musel absolvovat vše 

od počátku. Začal se specializovat teprve v pozdějších letech.  

PZ: Tak je tomu do dnešních dnů.  Hraje to roli i v dnešním studiu lékařů.  

MS: Člověk si říká, že pokud se bude celý život zabývat duší, a přitom se musí učit anatomii, tak je to 

ztráta času.  

PZ: Mně anatomie také příliš nevoněla. Jak jsem měl rád ostatní věci, tak anatomie mě trochu 

otravovala. Ani jsem v ní nebyl tak moc výborný.  

MS: Říkal jste si, nač znát každý detail, když se tím člověk nebude zabývat. Na druhou stranu si 

řeknete, že si člověk alespoň díky tomu tříbí mozek. 

PZ: Systematické vzdělání mělo přece jen smysl a bylo hodně všeobecné.  

MS: Vy jste na to byl zvyklý z gymnázia.  

PZ: Tam to bylo hodně široké a medicína na to navázala. Třebaže jsem nemiloval anatomii, pro 

chirurgy je nezbytná. Všichni slavní chirurgové, moji vrstevníci, dělali demonstrátory již v prvních 

ročnících anatomie. Úzce spolupracovali během anatomických pitev. Tam to je nutné. Tito lidé byli 

vyhranění. Ti už ze začátku věděli, že chtějí na chirurgický obor. Byli tak cílevědomí. Možná zralejší. To 

celému oboru odpovídá. Na druhé straně již v prvních ročnících byla na medicíně biologie a ta mě 

bavila. Byla tam fyziologie, histologie, kterou jsem také měl docela rád. Víte, člověk tam našel 

kompenzaci.  

MS: Neželíte toho, že jste musel projít takovým výcvikem?  
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PZ: To rozhodně ne, byť si myslím, že anatomie byla pro mě trápením. Dnes se anatomie na 

některých západních univerzitách velmi omezuje. Nevím však, zdali je to tak úplně ideální.  

MS:  Jaká byla tenkrát intenzita vztahů mezi studenty a kantory? Měl jste možnost se s kantory 

stýkat, vést dialogy, nebo to byli lidé, kteří si jen odpřednášeli. Hrál kantor důležitou roli? 

PZ: Kantor byl důležitým elementem. Neřekl bych ale, že se jednalo o nějaké přátelství.  

MS: Ne jako v Americe…  

PZ: To jistě ne. Rozhodně ne v rovině diskuse.  Byly zde osobnosti velmi charismatické, které dávaly 

příklad a člověka dost unesly. Někteří kantoři byli našimi vzory. To mě jistě ovlivnilo až do dnešní 

doby.  

MS: Byl tam tedy odstup: na jedné straně student, a na druhé kantor.  

PZ: Tak tomu bylo. Málokdy šlo o intenzivní vztah. Spíše se dali vydělit pedagogové přísní, kteří měli 

značnou distanc a velké požadavky při zkoušení, a pedagogové lidští, kteří činili zkoušku docela 

příjemným zážitkem.  

… Stav kliniky očima medika …   

MS: V jakém stavu jste našel kliniku, v níž jste později působil? Mohl jste jako student už od raných let 

medika docházet na kliniku, či to bylo až s odstupem?  

PZ: Řekl bych asi s půlročním zpožděním. To jsem na základě rady profesora Dobiáše a profesora 

Vančury začal docházet na oddělení k asistentovi Študentovi. Tam jsem dostával za úkol vyšetřovat 

pacienta a udělat mu klasické vyšetření, pochopitelně pod dozorem. 

MS: To asi nebylo v prvních ročnících?  

PZ: Toto bylo asi od čtvrtého ročníku.  

MS: To znamená, že když jste nastoupil na univerzitu, tak jste se s klinikou zatím nesetkal.  

PZ: Na klinice jsem byl už znám právě díky tomu, že jsem chodil na oddělení a na přednášky, ale 

hlavně z oddělení. Tam to bylo osobnější, neboť tam bylo ono vyšetřování. Měli mě v povědomí jako 

spolehlivého pracovníka.                            

MS: Během svého studia medicíny jste byl i na jiných odděleních kromě psychiatrie?  

PZ: Ne, to ne. Jako demonstrátor či aktivní účastník… 

MS: Pomvěd? 

PZ: To jsem nikdy nebyl, ani na psychiatrii jsem jím nebyl.  

MS: Podívejme se na společnost a její proměny. Nesl jste punc buržoazie. Nedívali se na vás lidé skrz 

prsty?  

PZ: To jsem necítil. Spolužáci to tak moc nevěděli, to možná, až když jsme se více sblížili 

v psychiatrickém kroužku. Ten byl velmi dobrý. Na tento systém vzpomínám velice rád. To proto, že 
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nám prodloužil mládí. Bylo to jako pokračování gymnaziálních studií. Bylo skvělé, jak se lidi v kroužku 

spřátelili a sešli. Byly kroužky výtečné, ale byly i kroužky, kde na to členové nemají dobré vzpomínky. 

U nás se to podařilo.  

MS: Mohl jste se setkat s lidmi z chudších vrstev…  

PZ: Bylo to nerůznější, a my jako studenti jsme to nevnímali. Třídní hledisko tam vůbec nebylo.  

MS: Zmiňuji to proto, že jste studoval v době, kdy třídní stanovisko hrálo velkou roli.  

PZ: Víte, na úrovni studentského společenství se to příliš nevnímalo. Jistě, byly rozdíly. Musíme si 

uvědomit, že jsme měli i ADKáře. To byli absolventi dělnických kurzů, tedy úspěšní komunisté, 

dělníci, kteří prošli rychlými kurzy k maturitě. Ty jsme měli asi čtyři. V našem kroužku kromě tří 

studentek byl ADKář, jenž se poté stal významným chirurgem. ADKářky byly komunismem mnohem 

více zasaženy. Vlastně jsme měli dost štěstí, jelikož nám příliš neškodili. Nebyli nikdy vnitřně 

akceptováni. V podstatě se neúčastnili důvěrných schůzek psychiatrického kroužku. Navíc jsme měli 

dva Rusy, kteří sem přišli poměrně na začátku. Tam byla zajímavá diference. Oba byli intelektově 

dobří a slušně akceptovaní celým kroužkem. Jeden z nich byl prostý sportovní atletický typ, zřejmě 

z prostších vrstev, nicméně se velmi dobře do kroužku začlenil a byl plně akceptován. Ten druhý byl 

slušně akceptován, i když byl z vysokých kruhů, což bylo dosvědčeno tím, že zůstal na postgraduálním 

studiu na Charvátově klinice. Později, jak jsme se dozvěděli, byl stažen s obviněním, že si 

v Československu navykl na buržoazní styl života. Zřejmě byl ze stranického hlediska částečně zkažen. 

Ale také nemám dojem, že by nám škodil. Ale nebyl tak dobře akceptován jako ten první.  

MS: Jaká témata jste v kroužku diskutovali? Jakou to mělo podobu? Zřejmě se to lišilo od klasických 

intelektuálních setkání literátů.  

PZ: Jakmile jsme se seznámili a spřátelili, uvědomili jsme si, že jsme společně na jedné lodi, že 

patříme do jednoho proudu a máme stejné názory na oficiální stránku věci.  

MS: Mně šlo o témata, která se tam probírala. Člověk si vybavuje setkání literátů v kavárně Slávia, 

byla pro vás inspirující?  

PZ: Soudím, že tak vysoce intelektuální to nebylo, ale byly to aktuální reakce na živou politiku, na 

literaturu... 

MS: Tedy nejen lékařství, ale také stránky života a veřejného prostoru byly součástí klubu, jenž vás 

přivedl do oblasti psychiatrie.                  

  

Dialog o psychiatrickém kroužku s prof. Petrem Zvolským11: 

MS: Navrhuji, abychom zůstali u psychiatrického kroužku. Byl institucionalizován, nebo šlo čistě o 

spontánní setkávání studentů, kteří měli dobrý vztah k psychiatrii? 

                                                           
11

 Dialog byl veden v úterý 13. 3. 2012 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského na Psychiatrické 
klinice Ke Karlovu 11, Praha 2. 
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PZ: Bylo to obojí. Institucionalizovaný proto, že byl zřízen tehdy ještě asistentem Dobiášem. Vedl jej 

po celou dobu mého studia a i po mém zakončení. Tuším, že to bylo každý čtvrtek či středu 

odpoledne. Vědělo se, že je provozován také mimo semestr během zkouškového období. Byly 

výjimky, kdy bylo oznámeno, že nebude. V podstatě se tam chodilo naprosto dobrovolně. Z 

dobrovolnosti členů, kteří tam docházeli, se vytvořil institut. Kdo měl zájem o psychiatrii, tak tam 

chodil, podobně jako se chodilo na anatomické demonstratury, třebaže to vlastně jako 

demonstratura vedeno nebylo. Jak jsem již říkal, člověk si mohl zařídit, že pokud měl zájem a našel 

pilného asistenta, jenž se mu mohl občas na oddělení věnovat, tak si mohl vyšetřit pacienta pod jeho 

dohledem. Měl jsem štěstí, že si mě tehdy vzal asistent Študent. Dobiáš ne. Ten nás měl pouze na 

psychiatrickém kroužku, jenž byl prakticky zaměřený na kazuistiky. Člověk se tam mohl seznámit 

s klasickou kazuistikou. Přednost kroužku byla v tom, že byl hodně soustředěn na klinickou diagnózu 

a diferenciální diagnózu. 

MS: Člověk, který na přednáškách zachytil něco z teorie, zde našel odpovědi na praktickou stránku 

věci.  

PZ: Když nastoupil na místo psychiatra, tak byl dost versírován na psaní chorobopisů a jiných 

praktických věcí.  

MS: Vytvořila se z kroužku tradice? Existuje něco podobného i v současnosti? 

PZ: Vytvořila se slušná tradice, ve které jsem ještě pokračoval. To proto, že jsem byl pověřen 

profesorem Dobiášem k vedení kroužku. Už si plně nevybavuji, kolik let jsem jej vedl, ale byla to jistě 

pěkná řádka. K jeho vedení jsem se navrátil i jako přednosta kliniky a dělal jsem to velmi rád. Poté to 

bylo mimo můj silový horizont. Nyní jsem překvapen, když mi občas někdo, koho si vůbec 

nepamatuji, říká, že byl členem mého či Dobiášova kroužku. Z těch význačných lidí, kteří byli jeho 

součástí, můžeme jmenovat Holcáta, lékaře, jenž než se dal na ORL, tak uvažoval o psychiatrii, 

primáře Popova, který se stal následníkem Skály. Leckdo z těch, kdo se nestali psychiatry, mi říkal, 

když jsem ho po letech potkal: Já jsem chodil či chodila na váš kroužek. To člověka potěší. Ještě si 

vzpomínám třeba na doktora Petruželku, jenž je přednostou dnešní onkologie. Chodila tam spousta 

dnešních přednostů. Byla to zde taková mateřská líheň. Klinika v tomto ohledu plnila doplňující 

vzdělávací roli.  

MS: Víte o jiných intelektuálních kroužcích, kde by se studenti a zájemci o psychiatrii scházeli a 

připravovali na praktickou část?  

PZ: Dle mé paměti tu byly skupiny zaměřené psychoterapeuticky, nebo směry typu profesora Skály, 

alkohologické. To byl Eduard Urban, Hrubeš. Ti kolem sebe postupně vytvořili střediska, která byla 

vysloveně systematicky zaměřená a po revoluci dostala institucionalizovaný charakter.  

MS: Mnohdy je dobré, když se věci utvářejí spontánně. Pokud je to institucionalizované, tak si pod tím 

člověk může představit struktury a cosi povinného. Sám podle sebe vím, že když je něco povinné, tak 

k tomu mám odstup a možná i despekt.  

… Osobnosti psychiatrie …  
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MS: Psychiatrie je spojena s řadou osobností. Které své učitele byste zmínil, kteří se vám zapsali ve 

studentském věku do mysli? Profesor Zdeněk Mysliveček, profesor Vladimír Vondráček? Kdo ve vás 

zanechal největší stopu, když jste se připravoval na své povolání lékaře? 

PZ: Zřejmě bych to rozdělil. Pokud jde o zajímavost, interesantnost, trochu bizarnost a zábavnost, tak 

to představoval Vondráček s tou svou řečnickou schopností. On nevystupoval s teatrálností, ale byl 

na něm vidět požitek z prezentace těch bizardních případů.  

MS: V jakém ohledu bizardních?  

PZ: Vondráček měl rád sexuologii. Rád například hovořil o své pacientce, která milovala Vltavu jaksi 

libidinózně a vždy zažívala vzrušení, když se v ní koupala. To jsou případy, které jsem si zapamatoval. 

Také měl rád sadistické a masochistické případy, zkrátka všechny sexuální úchylky.  

MS: Z pramenů se člověk může dočíst, že sexuologie je v psychiatrii pouze doplňkovým oborem.  

PZ: Bylo to zajímavé. Jistě přednášel i jiné, diferenciálně diagnostické případy, ale toto byly jeho 

oblíbené show styky, jimiž prokládal své přednášky. Ty byly velmi oblíbené.  

MS: Další pán… 

PZ: Mysliveček, to byl klasik. Již jsem jej nezažil jako přednašeče, ale stále jsme vycházeli z jeho knihy 

Obecná a speciální psychiatrie, která je klasikou i v dnešní době použitelnou. Je to vzor dobře 

interpretované a do češtiny převedené německé klasické psychopatologie.  

MS: U nás převažovali Němci, že? 

PZ: Ano.  

MS: Bleuer … 

PZ:  Kraepelin, Kuffner, Heveroch a celá německá škola. V podstatě jsme byli pod naprostým 

německým vlivem.  Bylo to běžné v univerzitním prostředí. 

MS: Často vzpomínáte na své předchůdce? 

PZ: To jistě ano.  

MS: Neříkáte si: „Co by tak v této konkrétní situaci dělal můj kantor?“ 

PZ: To si říkám. Mysliveček ne tak prakticky, i když se dají dobře použít citace z jeho knih i ze soudně 

psychiatrických posudků, kde byl zvláště definovaný a přesný. Měl výrazné názory. Byl jsem vždy 

překvapen. Zažil jsem jej po osmdesátce, jak ještě chodil na semináře. Již se skoro nevyjadřoval, 

nediskutoval. Bylo vidět, že když se na něj předsedající Vondráček zdvořile obrátil s nějakým dotazem 

či s otázkou na jeho mínění, tak to pro něj bylo trochu nepříjemné. Odpovídal plaše. Říkal jsem si, že i 

tak významný profesor s věkem…  

MS: …odchází.  

PZ: Uvědomil jsem si, že plachost přichází s věkem. Právě věk dělá člověka potlačeným a skromným.  
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MS: Porovnáte-li jeho aktivitu se svou současnou, myslíte, že jste v dobré kondici?  

PZ: Nechci se přeceňovat, snad jsem ve slušné kondici. Rozhodně bych řekl, že bych mohl více psát, 

publikovat. V tom byla ona generace mnohem pilnější.  

MS: Byli to lidé pera v tom dobrém slova smyslu. Jejich dílo se dá číst i dnes. Není zastaralé.  

PZ: Ne, ne. Jistě, někde je to magické myšlení. Třeba právě s  porevoluční módou se opět vynořilo 

Vondráčkovo magické myšlení.  

MS: Psal beletrii, vzpomínky, které jsou často připomínány.  

PZ: Ano, byly velmi úspěšné.  

MS: Měli jste možnost s profesory hovořit? Byli jste vybízeni, abyste říkali vlastní názory a snažili se 

problém pojmenovat vlastními slovy? Nebo aktivita studentů nebyla vítaná?  

PZ: Diskuse byla hlavně v oblasti diferenciální diagnózy a určování nemocí.  

… Vybízení ke studiu …  

MS: Člověk byl veden k tomu, aby vyjádřil… 

PZ: …co si myslí, byl opravován nebo připomínán. To dělal profesor Dobiáš. Ten měl úžasné 

pedagogické nadání. Vždy jsem říkal, že je škoda, že málo psal. Jeho génius byl hlavně v oblasti 

pedagogiky a sociálně psychologického kontaktu. To se bohužel ztratilo a existuje to jen v našich 

vzpomínkách.  

MS: Mohli studenti číst cizojazyčnou literaturu?  

PZ: To bylo přece jen omezené. Museli jsme si ji vlastním úsilím obstarávat. Když jsem skončil studia, 

po promoci, tak jsem hledal příležitost s něčím se seznámit. Poprosil jsem přátele, aby mi darem něco 

poslali z ciziny. Další cesta byla, když jsem se setkal s nějakými americkými či britskými psychiatry, 

kteří byli o tomto nedostatku informováni. Dodnes mám ještě několik nedostupných knih, které jsem 

od nich dostal. Poskytli mi handbooky American psychiatry.  

MS: Měli vás učitelé k tomu, abyste sami četli, sami studovali? Bylo možné vést diskuse o 

přednáškách? Byli studenti povzbuzováni k aktivitám, či spíše převážila tendence poslouchat a raději 

se nezapojovat? 

PZ: Samostudium poté přišlo automaticky.  

MS: To znamená, že lidé, kteří vás vedli, zdůrazňovali nutnost vlastního studia?  

PZ: Ano, nyní si vzpomínám, a to kontrastuje s dnešní dobou, jak byla bohatá aktuální časopisecká 

základna v lékařské knihovně. I na naší klinice jsme měli i za těch nejhorších dob komunismu základní 

americké tisky. Měli jsme zde to, co nyní již nemáme. Byl zde The British Journal of Psychiatry. The 

American Journal of Psychiatry, zásadní německé časopisy, které jsme však v té době málo četli. Ty 

však četli Vondráček a Mysliveček. Bylo to zde v základní podobě. Možná odbočím. V minulosti byl v 

lékařské knihovně k dispozici Science a Nature, možná s určitým zpožděním. Nedávno jsem si obnovil 
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členství a oni nemají ani Science, ani Nature. Byl jsem tímto zjištěním ohromen. Nejprestižnější 

časopisy přírodní a medicínské, nejdůležitější věci, a ty jsou pouze v knihovně Akademie věd ČR.  

MS: Úpadek se dostavil na českou půdu.  

PZ: To je velký úpadek.  

MS: Na druhou stranu si člověk může říci, že dnes je možné vše najít na Internetu.  

PZ: To je jedno z možných vysvětlení. Asi se šetří. Časopisecké vydání je cosi jiného.  

MS: Můžeme tedy s nadsázkou říci, že vybavenost knihoven byla velká.  

PZ: Pokud šlo o časopisy. V podstatě časopisy jsou o něco důležitější než knihy, které pro nás byly 

vždy drahé a platí to do dnešních dnů, i když se to začíná vyrovnávat. Knihy jsou jistě dobré, jelikož 

prezentují sumární názor, ovšem třeba v  genetice velmi rychle zaostávají.  

… Důležité instituce i možnosti …  

MS: Kolik u nás bylo psychiatrických klinik? Praha, Brno, Olomouc… Kde všude se mohli studenti, lidé 

mající zájem o tento obor, jej naučit?  

PZ: Základní pracoviště hlavních univerzit byla v kvalitních rukou, byť některá byla hodně ideologicky 

ovlivněna. Pokud se na to podíváme zpětně, tak i ta ideologicky ovlivněná, jimiž jsme dost 

opovrhovali,  zachovávala určitou míru...  

MS: …laťku?  

PZ: Měla svůj klad. Zřejmě nejmarkantnějším příkladem byl doškolovací ústav, tedy dnešní IPVZ, který 

v současnosti zaniká. Za psychiatrii tam vystupoval profesor Prokůpek, jenž byl pavlovovsky 

orientován. To byl papež naší psychiatrie v proruském – pavlovovském smyslu. Do určité míry byl 

v tomto ohledu úzkoprsý. Byl strašně nepříjemným experimentátorem. Na druhou stranu měl jistou 

pruskou důslednost. Jistý charakter tam byl. Naučil dost, i když tehdy jsme jej neměli rádi a také jsme 

s ním nesouhlasili. Druhý, ještě více ideologicky zaměřený byl profesor Hardlík v Brně, jenž se ve 

zpětném pohledu nejeví tak špatně, tako tehdy. 

MS: Lze říci, že Československo bylo na slušné úrovni ve srovnání se zahraničím? 

PZ: Bylo na dobré úrovni v oblasti klasické psychiatrie, v oblasti léčby psychóz. Mnohem horší to bylo 

s psychoterapeutickým zaměřením, což mělo určité, nejen komunistické, ale klasické důvody. V první 

republice ani Freud v Čechách neprorazil. 

MS: Mohli vaši kantoři kupříkladu cestovat do zahraničí? Byli jsme součástí východního bloku.  

PZ: V psychiatrii jen málo. Jistě to hodně záviselo na agilnosti a angažovanosti jednotlivců. Rozhodně 

svou roli hrál profesor Hanzlíček, jenž byl k tomuto více povolán. Dobiáš byl ve světě znám, ale nerad 

jezdil na konference, i když by si to byl mohl vymoci. On kontakty měl, pouze to nevyužil. Profesor 

Vondráček by byl jezdil rád, ale bylo to finančně omezené. Pamatuji si, že jeho okruh byl hlavně 

v blízkém Německu. V Anglii byl spíše neoficiálně, až když jsme mu to jako studenti, kteří tam 

pracovali, umožnili. Proslavil se tím, že když tam byl (za asistentky Novotné, jež tam pracovala 
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v Severals Hospital), tak se snad poprvé v historii zastavily jezdící schody v metru. To proto, že měl 

strach při své výšce na ně vstoupit. Zastavilo se to a on to vystoupal.                              

 

Dialog nejen o prestiži psychiatrie s prof. Petrem Zvolským12: 

MS: V našem třetím setkání, nad tématem, které je bytostně spojeno s vaším životem, tedy 

psychiatrií, bych se zeptal, jakou prestiž měl obor psychiatrie a lékaři, kteří tomuto oboru zasvětili svůj 

život, ve srovnání s chirurgy, neurology či obyčejnými lékaři? Jaké postavení měli v lékařském stavu?  

PZ: Otázka má dva aspekty. Jako první bych uvedl reakci profesora Brličky, což byl slavný a známý 

zakladatel dětského lékařství, předchůdce Josefa Švejcara. To byl člověk, k němuž mě v šesti letech 

přivedla matka, jelikož si myslela, že jsem příliš hubený. On mě prohlédl, nejprve jsem se musel 

svléknout do naha, strašně jsem se styděl. Ukončil mou prohlídku tím, že mě píchl palcem do břicha a 

poté řekl: „Milostivá paní, z chrta bernardýna neuděláte.“ Vzpomínám na to jako na nepříjemný 

zážitek, přestože profesor Brlička měl poměrně blízký vztah k naší rodině. Když se dozvěděl, že jsem 

se rozhodl ke konci medicíny pro psychiatrii, tak se zcela zděsil, jak mohu jít na tak beznadějný obor. 

Byla to reakce velmi vzdělaného a kultivovaného profesora tradiční medicíny. Na druhé straně 

myslím, že to bylo období pro obor psychiatrie mimořádné. Psal se rok 1959 a počínala šedesátá léta.  

MS: To vám bylo dvacet sedm let. 

PZ: Ano, dvacet sedm, dvacet osm let. Z mého dnešního pohledu psychiatrie zažívala zlaté období, 

rejuvenaci, ba psychofarmakologickou revoluci. Tehdy se to zdálo, po aplikaci chlorpromazinu a 

neuroleptik u schizofrenie. Také byla objevena antidepresiva proti těžkým depresím. Soudil jsem, že 

se psychiatrie celkově změní a že se chronická oddělení psychiatrických léčeben vyprázdní.  

MS: Což se částečně stalo.  

PZ: Ano, někde to dokonce způsobilo předčasné rušení ústavů, zejména ve Spojených státech, což 

poté přineslo určité zklamání. Ukázalo se, že se sice zdravotní stav pacientů zlepšil, možnosti 

psychiatrie se velice rozšířily, ba nesrovnatelně rozšířily, ale na druhou stranu se poruchy nemocí 

neřešily etiologicky. Vondráček to shrnul tím, že onemocnění regulujeme, ale neléčíme. Proto se také 

tyto léky označují jako regulativa.  

… Psychiatrie a ostatní …   

MS: To znamená, že lidé, kteří se stali psychiatry ve čtyřicátých letech, nemuseli mít tak dobrou pověst 

ve srovnání s chirurgy?  

PZ: To se jistě nedalo srovnat. Psychiatři byli ve srovnání s chirurgy, s internisty a s kompetitivními, 

hlavně operačními obory doslova páriové, outsideři. Byli považováni za jedince podivné, podivínské, 

vousaté, doslova za stigmatizované, a soudím, že to stále doznívá.                 

MS: Jinými slovy to byl svět sám pro sebe.  

                                                           
12

 Dialog byl veden v úterý 20. 3. 2012 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského na Psychiatrické 
klinice Ke Karlovu 11, Praha 2.   
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PZ: Ano, svět sám pro sebe, odehrávající se za kamennými zdmi velkých léčeben. 

MS: Toho jste si byl vědom?  

PZ: Ano, byl jsem si toho vědom, ne však úplně, jelikož jsem znal jen psychiatrickou kliniku. Musím se 

přiznat, že před promocí jsem mnoho praxe v ústavní péči realizované v léčebnách neměl. Předběžně 

jsem věděl, jak to vypadá. Přece jen klinika, i když byla kamenná a měla uzavřená oddělení, měla 

určitou elitní úroveň a byla pokládána v psychiatrii pro hospitalizaci za snesitelnější. 

… Správná volba? …  

MS: Jak se díváte dnes na své rozhodnutí být psychiatrem? Udělal jste správnou volbu? Psychiatrie se 

proměnila v respektovaný obor medicíny.  

PZ: Mělo to zajímavé konotace i s komunistickým řízením společnosti. Vliv byl tak silný, že i tato 

nehnutá struktura přistoupila v nějakém stranickém dokumentu Ústředního výboru KSČ k závěru, že 

je nutno reformovat či zlepšit postavení psychiatrie, „rozmnožit“ psychiatrická místa. Nastala jistá 

obroda a příležitost.  

MS: Toto stanovisko bylo přijato, když jste začínal?  

PZ: Bylo to v období, kdy jsem končil medicínu.     

MS: Jistě jste přijal s povděkem, že představitelé vládnoucí třídy budou této části zdravotnictví 

věnovat větší pozornost a péči.  

PZ: Musíte si uvědomit, že jsme k léčení měli dost málo prostředků, jak v léčebně, tak na klinice. 

Klinika byla do jisté míry avantgardou. Byly zde prováděny první léčebné zákroky, jako 

elektrokonvulze, známé také jako elektrošoky, nebo inzulínová komata. Byla to jistá léčebná 

avantgarda.  

MS: Lze říci, že nakonec si psychiatři vydobyli své postavení. S tím souvisí i rejstřík nemocí, jenž byl 

schválen v rámci lékařské veřejnosti. Postupně se psychiatrie vypracovala na důležitý obor, ba na obor 

nezastupitelný.  

… Psychiatrie o studiích …  

MS: Ale vraťme se k vašim studiím. Když člověk končil a uvažoval o výkonu lékařské praxe, jak se mohl 

rozhodovat? Jaké byly jeho možnosti?  

PZ: Byly velmi malé a dané systémem umístěnek. To znamená, že ten, kdo se chtěl dostat zejména na 

chirurgické obory či na exkluzivní obory, jako oční lékařství a podobně, musel podstoupit velkou 

kompetici, často spojenou s členstvím v komunistické straně. Ne nutně, ale velmi často. Čím více 

toužil po odbornějším a elitnějším zařízení v daném oboru, tak pochopitelně kompetice byla větší a 

těch míst bylo velice málo. Pravděpodobnost, že se dostane na chirurgickou umístěnku například 

v Praze, byla velmi nepatrná a vyhrazená nějakým funkcionářům.  

MS: Ani přednosta nemohl říci: Tohoto člověka mi tu nechte, jelikož jsem poznal, že má talent a 

svému oboru se cítí být zavázán?  
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PZ: Do jisté míry to šlo. Energičtí a odpovědní přednostové možnost výběru měli, ale většinou se to 

dělo oklikou a složitými zákulisními mechanismy.  

MS: Považoval jste to za nedůstojné? Pokud člověk vystuduje, investuje do sebe, a potom je mu 

nařizováno, kam půjde, místo toho, aby se sám rozhodl, že bude v tom a tom ústavu, jelikož má ty a 

ty přednosti a může se lépe realizovat? 

PZ: Bylo to omezené, ale bylo to dáno i osobní a rodinnou situací.  Ti nejnadanější a nejcílevědomější 

se zřejmě nutně museli rozhodovat, zda nezískat praxi v západní cizině a nezaměřit život na emigraci.  

MS: Vy jste touto cestou nešel.  

PZ:  Nešel jsem. Rodina z mé strany by byla asi ráda, ale osobně jsem se cítil vázán rodinou a myslím 

si, že jsem nebyl ten pravý, kdo byl disponován pro emigraci.  

MS: Jak probíhalo umístěnkové řízení? Měl jste na výběr pár možností, mohl jste dělat specialistu 

v rámci okresu, kraje, či působit v psychiatrických léčebnách? A co vaši kolegové? Jak případně 

vzdorovali proti umístěnkám? Bylo to přece jen cosi, co narušovalo svobodné rozhodování člověka. 

Z dnešního pohledu je to nepochopitelné.  

PZ: Pro mě osobně v tom bylo hodně štěstí a náhody. A to i v tehdejším systému, který byl 

charakteristický všudypřítomným plánem. Byly stanoveny přesné počty lékařů, kteří budou přijati 

v tom či onom oboru. Bylo určeno, kam přednostně půjdou, především do krajů hornických, či 

vzdálených, které byly málo obsazené. V mé době byl prioritním krajem kraj ústecký, jenž byl velmi 

mocný. Pro příchozího lékaře bylo velké riziko neochoty propuštění ze strany řídících orgánů. Člověk 

měl malou šanci pracovat jinde, třeba na klinice, pokud vyhrál konkurz či tam dostal místo, když byl 

nejprve umístěn v daném kraji.  Krajský úřad nebyl ochoten povolit jeho odchod a měl neobyčejnou 

sílu.  

MS: Lékař prostě vlezl do klece a dvířka náhle zaklapla. Tuto skutečnost asi dnešnímu mladému 

člověku nelze vysvětlit? 

PZ: Ne, to nelze. Dnes je to úplně jiné.  

MS: Říkal jste, že jste působil v Chomutově? 

PZ: Ne, ne, to se týkalo naštěstí pouze mé praxe na interně během studia medicíny. To byl v rámci 

školy jeden měsíc na primariátu. Člověk, byť si někdy mohl vybrat, avšak ne příliš, byl prostě 

přidělován.  S povahou dalšího působení to rozhodně nijak nesouviselo.  

… Štěstí v medicínském životě …  

MS: Hovořil jste o štěstí a náhodě ve vztahu k umístěnkám, vás tedy osud nechal v Praze? 

PZ: Bylo to nečekané. Se svým kádrovým a politickým profilem jsem s Prahou nepočítal, i když jsem 

věděl, že mám oporu v profesoru Dobiášovi, tehdy asistentovi. Ten s mým příchodem na kliniku 

časem počítal. Naznačoval mi to a sliboval, ale okamžitě po ukončení studia to nepřipadalo v úvahu. 

Já jsem se v umístěnkovém řízení přihlásil do Havlíčkova Brodu do psychiatrické kliniky, což bylo dost 

atypické. Lidé z Prahy dávali přednost Horním Beřkovicím, kvůli blízkosti. Ty však měly tu nevýhodu, a 

to jsem si hodně uvědomoval, že byly v ústeckém kraji, z něhož se obtížně dostávalo. Zadruhé tam 
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měli v řízení silný vliv komunisté. Vládl tam doslova gang komunistických ošetřovatelů, což byla 

v psychiatrických léčebnách dost častá situace. Sluší se ovšem zmínit, že tam byl Plzák, Vojtěchovský, 

což značilo, že tam byla dobře vedená oddělení, nicméně centrální řízení bylo nepříznivé. Havlíčkův 

Brod byl nenápadný a moderně vedený. Je zajímavé, že si tato léčebna zachovává ve srovnání 

s ostatními léčebnami nenápadnou a velice dobrou úroveň i dnes. Myslel jsem, že půjdu do 

„Havlbrodu“ mimo jiné i proto, že i praxe mých kolegů dosvědčovala, že se zde člověk mnohem 

snadněji dostával z obětí kraje. Nebylo to zas tak vzdálené, rychlíkem to bylo dokonce lépe dostupné 

než Horní Beřkovice, které jsou sice blízko, ale i dnes složitě přístupné. Myslím, že to byl docela dobrý 

plán. Náhle se ale objevilo jedno či dvě místa v psychiatrické léčebně v Bohnicích, což bylo naprosto 

nečekané. Byla to zásluha profesora Dobiáše. 

MS: Intervence ve prospěch nadějného studenta.  

PZ: Ano. Když jsem se byl představit tehdejšímu řediteli Dobejškovi, tak čekal zjevně někoho jiného. 

Mělo jít o mého kolegu, jenž tam měl připravenou cestu. Ředitel léčebny byl poněkud překvapen, že 

jsem se tam objevil já. Naštěstí to dopadlo dobře. Zůstal jsem tam asi dva tři roky včetně vojenské 

služby.  

MS: Když člověk vyjde ze školy, musí, aby byl plnohodnotným lékařem, získat atestaci. Jak dlouho vám 

trvalo, než jste ji získal? Absolvoval jste to během bohnického pobytu?  

PZ: Ne, to již jsem byl na klinice, když jsem dělal atestaci. Mělo to své lhůty, které se musely splnit. 

Myslím, že to tehdy bylo pět let. Možná tři, ale tím si nejsem jist. 

MS: Lze říci, že je to zrání lékaře? 

PZ: Ano, lékař musí projít různými odděleními, která byla předepsána. Byla to „kolečka“ na interně, 

kde člověk pracoval v předepsaných oborech. Na klinice byla výhoda či úzus, že se to v rámci fakultní 

nemocnice poměrně usnadňovalo. Určitě se to oproti nepsychiatrickým oborům šidilo.  

MS: Když se díváte zpět, je atestace nutností? Jsou stupně atestace. Není to jen administrativní 

nařízení? 

PZ: První atestace je přirozeně akceptovaná a v porevoluční době nevyřešená. Systém byl poměrně 

dobrý, ale něco je třeba reformovat. Otázka je u druhých atestací. Ty se nám někdy zdály trochu 

zbytečné. Nesporné je, že bych považoval za důležité nástavbové atestace v alkoholologii, sexuologii 

a podobně.  

… Nástup na kliniku …  

MS: Nyní bych přešel k otázce kliniky, třebaže se nad ní zastavíme ještě jednou. V jakém roce jste se 

dostal jako lékař na kliniku?  

PZ: Tam jsem se dostal v roce 1962 či 1963.  

MS: To znamená ve svých třiceti letech.  

PZ: Ano, to tak odpovídá. V osmadvaceti a dva roky vojna… Bylo to kolem třiceti let.  

MS: V jakém stavu jste kliniku našel? Navštěvoval jste ji během studia?  
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PZ: Byl jsem poměrně seznámen i s odborným personálem i s asistenty, s profesory kliniky i s celým 

chodem kliniky. Dělal jsem na oddělení „fámuluse“, vyšetřoval jsem pacienty. Vedli mě profesor 

Študent, tehdy ještě asistent, profesor Dobiáš. Byl jsem s ní poměrně seznámen. Pochopitelně provoz 

na klinice byl zaměřen elitněji. Měl výhodu snadnějšího doškolování a specializace. V blízkosti byla 

lékařská knihovna, která na rozdíl od dnešní doby byla velice dobře vybavena.   

MS: Jaké byly vaše první úkoly? Na jakém oddělení jste začínal?  

PZ: Myslím, že jsem začínal na uzavřeném ženském oddělení, na dnešní pětce. Byly to pacientky 

lehčího typu. Sám jsem jej shledával jako oddělení neklidné. Bylo poměrně elitní. Věnovalo se hodně 

léčbě depresí. Bylo vedeno docentem Roubíčkem, kterého jsem také znal, jenž byl známý a módní 

psychiatr pražské bohémy i velkých malířů a umělců. Bylo to příjemné a inspirující prostředí.  

MS: Jako lékař jste mohl navštěvovat i jiné kliniky.  

PZ: To byla též velká výhoda. Psychiatrická klinika byla součástí Všeobecné fakultní nemocnice, a 

proto konsiliární služba, kterou jsme museli vykonávat v rámci našich služeb na klinice na všech 

odděleních nemocnice, byla pro mě velkou zkušeností a bohatým pramenem vědomostí. To například 

Bohnice neměly. Tam člověk sloužil pro pavilony.  

MS: Kolik lidí zde bylo hospitalizováno, když to porovnáte s dnešním stavem? Bylo více pacientů, bylo 

to závažnější? Nelze to vysvětlit i tím, že se proměnil způsob léčby?  

PZ:  Jak byla sycena odborná místa, záleželo na určité průbojnosti přednostů. Profesoru Myslivečkovi 

se hodně vytýkalo, že se nepřizpůsobil stranickým poměrům nové doby, jelikož ve srovnání s jinými 

psychiatrickými klinikami bylo ztraceno hodně asistentských míst, což se následně těžko doplňovalo a 

nahrazovalo.  

MS: Byl nedostatek lékařů?  

PZ: Asistentů jsme měli méně než mimopražské kliniky. To se vždy srovnávalo a využívalo jako 

argumentace pro nutnost rozmnožení lékařského a učitelského sboru. Pacientů a lůžek bylo více. 

Během celé mé kariéry, zejména po revoluci, jsme se zmenšovali a zmenšovali, a to hlavně počtem 

lůžek. Dokonce jsme museli přijít o pedopsychiatrické oddělení. To proto, že se zdálo, nutno říci, že 

pravdivě, že bychom je finančně neuživili, že by to kliniku příliš zatížilo. Protialkoholní oddělení se 

osamostatnilo, jelikož tehdy, po sametové revoluci, prodělávala léčba alkoholismu velkou krizi a 

nebylo jasné, jak se bude finančně udržovat a ekonomicky vyplácet. To bylo zmenšování, které 

pokračuje do dnešních dnů.  

MS: Klinika je stále menší a menší.  

PZ: V něčem je to ke škodě. Začíná ztrácet elitní povahu, kterou toto pracoviště přeci jen mělo.     
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Dialog o profesním životě s prof. Petrem Zvolským13: 

MS: Je druhá polovina února 2013. Postupem vašeho vyprávění o psychiatrii jsme se dostali až k vaší 

osobě. Nyní by bylo dobré promluvit o vašich postojích, jak se stavíte k léčení, k výuce, k výzkumu i k 

výsledkům, kterých jste dosáhl. Zmínit se o cestách, které jste v rámci psychiatrie uskutečnil. Co pro 

vás znamenalo být lékařem? Oč jste usiloval? Jakými principy jste se v této oblasti inspiroval? Možná 

ale byste chtěl říci také něco o tom, co tomu všemu předcházelo?  

I. část 

… Léčící …  

PZ: Když jsem o tom trochu přemýšlel, můj zájem o lékařství, psychiatrii, neměl zvláštní rodinné 

pozadí. Spíše můj otec myslel, že půjdu dráhou bankéře, finančníka. Dost jsem to přijímal, i když mi 

nebylo celkem jasné, co to asi znamená. Pamatuji si, že otec hodně hovořil o finančnictví, například o 

tom, jaká je funkce zlata. Pořád připomínal, že je chybou, když je při reformách a změnách základní 

jednotka měny vysoce hodnocena, že se tím okamžitě zdražuje život. To platí. Stačí se podívat na 

euro. Vždy si to připomínám.  

MS: Díky tomu, že jste se dostal na lékařskou dráhu, zase pomáháte lidem. 

PZ: S volbou nejsem nespokojen, naopak si myslím, že by pro mne dráha bankéře nebo dráha 

finančnická mohla být ošemetná. To proto, že někdy překvapuji naivitou v těchto věcech. Za vzor 

tohoto rodinného nadání považuji svou sestru, s níž nejsem vůbec zadobře. Musím říci, že si nenechá 

uniknout ani haléř.  

MS: Když je člověk lékařem, nemůže vše měřit jen penězi. Zdraví se penězi vyjádřit nedá, i když se o to 

lidé pokoušejí.  

PZ: Říkám, jak to bylo a že jsem proti tomu nebyl. Ale myslím si, že to dobře dopadlo. Bylo to 

z nezbytí, jelikož na technické obory jsem nebyl. Otec by mě byl rád viděl na vysoké chemické škole. 

Bylo to jak z tvůrčího, tak i z finančního hlediska. Nové látky, postupy, licence. Ani matematika nebyla 

dostatečná pro vrcholné obory.   

MS: Co podle vás je hlavním úkolem lékaře? Jak jste o misi lékaře uvažoval?  

PZ: Vzpomínám si na slova, ale už ne na jméno toho profesora. Byl to význačný lékař, jenž říkal, že 

když mu medik či student při přijímacích zkouškách řekne, že chce na medicínu, aby to dělal jako své 

poslání…  

MS: To je snad to nejvyšší…  

PZ: Přesto tím opovrhoval. Říkal, že je to špatné znamení. Takového člověka odrazoval. Nutno říci, že 

důvody si již nepamatuji, ale řekl bych, že bych tomu imaginárnímu profesorovi oponoval. To proto, 

že v tom část poslání je. Má to sice jinou konotaci než jiná povolání. Přece jen jde o intimní věc 

týkající se života a zdraví lidí.  V mém oboru pak i psychické spokojenosti.  A jak říká Pavel Grof: „Není 

větší radosti, než když se podaří pacienta vyléčit.“  Myslel tím hlavně normalizaci výkyvů nálad u 

                                                           
13

 Dialog byl veden ve čtvrtek 21. 2. 2013 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského Ke Karlovu 11, 
Praha 2, Nové Město, též ve čtvrtek 28. 2. 2013 a ve čtvrtek 7. 3. 2013 
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těžkých bipolárních poruch, vlivem lithiové profylaxe. Je veliká radost, když se osobnosti stanou 

spokojenější a šťastnější. Ať již mají jakékoliv problémy.  

MS: To znamená, že lékař je zároveň součástí společenství nemocného, rodiny. Není to osoba, která 

by se na případ dívala prizmatem Má dáti, Dal.  

PZ: Přesně tak. V tom obchodním se nedovedu orientovat, jak to dělají ti někteří z nás, aby se jim 

medicína stala velkým zdrojem příjmů. Nejsem proti honoráři, to naprosto ne, ale myslím si, že to má 

být úměrné možnostem pacienta. Bohatí mohou platit. Je zvláštní, že bohatí rádi využívají zdravotní 

pojištění. Co se týče chudých, ať neplatí. Ti mohou být kryti solidárním systémem.   

MS: Vše má své meze, aby nedocházelo k zneužívání.  

PZ: Pochopitelně.  

… Motivace v léčbě …  

MS: Rád bych se zeptal, zdali jste na pacienty apeloval asi v tomto duchu: „Milý paciente, snažte se 

dělat toto a toto.“ Snažil jste se jej vést, nebo jste to nechal na něm samotném? To znamená, že je 

primárně na pacientovi, jak se bude starat o své zdraví, jak bude udržovat kontakt s lékařem? 

PZ: Myslím si, že jsem dost naslouchal jejich přání. Snažil jsem se o to, i když patřím k části lékařů s 

tendencemi autoritativnějšího a direktivnějšího přístupu. Na druhou stranu jsem pečlivě naslouchal 

jejich mínění. V něm se často skrývá dobrá intuice, jejich názor, a to zvyšuje úspěch léčby.  

MS: Dělali vám pacienti radost? Jestli ano, znamená to, že jste byl úspěšným lékařem. Byli lidé 

skutečně vyléčeni na diagnózu, kterou jste stanovil?  

PZ: Rozhodně to dělá velkou radost. Stejně jako velkou bolest dělá, když se něco nepodaří.  

II. část  

… Učící …  

MS: Tolik k lékařství. Jaký je však profesor Petr Zvolský učitel? S příchodem na kliniku vám přibyly i 

učitelské povinnosti, jelikož jste se stal asistentem, jenž má nejen na starosti pacienty, ale také péči o 

mediky. Jak vnímáte tuto práci?  

PZ: Musím říci, že jsem to dělal rád. Výuku studentů považuji za veliké potěšení, a to ještě dnes.  

MS: Přednášení nutí člověka ke stále novému promýšlení. Mladí lidé vás přimějí k tomu, abyste byl 

schopen jít s dobou a abyste neustrnul. 

PZ: Ty jejich nápady, dotazy, diskuse někdy překvapí a postoj člověka se tím změní. Měl jsem to rád, a 

proto jsem měl i zájmový kroužek. Také jsem měl rád aplikaci obecné psychiatrie. To znamená 

obecné psychologické fenomény, definice jejich rozpoznání u pacientů a shrnutí ve výslednou 

diagnózu. Je to napínavá práce. Právě tím, že je hodně subjektivní, se mohou psychiatři lišit. Někdy to 

má charakter detektivní práce.  

MS: Jak dobře si vaši studenti osvojili poznatky a s jakou přesností určovali jednotlivé diagnózy?  
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PZ: Když chybí speciální zájem, je psychiatrie většinou až na výjimky nepochopitelnou záležitostí. Lidé 

mimo obor nepřijímali stáže s nadšením. Až na výjimky.  

MS: Samozřejmě takový chirurg je rád, že si může říznout do masa.  

PZ: I když i tento postoj chirurgů se zlepšuje. Prošel vývojem a je nyní mnohem modernější. To se 

musí uznat. Chirurg též výjimečně řekne: „Šlo to,“ ale je vidět, že přednáškami a hlavně stážemi není 

nadšen. Občas se zeptám, co chtějí dělat? Oni odpovědí: „Chirurgii.“ Ale jinak mají medici většinou 

psychiatrickou výuku rádi. Naše interny a chirurgické obory jsou ve vztahu k pacientovi vyučovány 

často pořád staticky, málo samostatně. Na psychiatrii opravdu přijdou medici do intimnějšího styku 

s pacientem díky dlouhému pohovoru.   

MS: Chirurg se podívá na žaludek…  

PZ: …napíše dva řádky, někdy ani to ne…   

MS: …podepíše se, a je konec. Práce s člověkem, který má nemocnou duši, vyžaduje trpělivost. 

Schopnost umenšit své „Já“ a snažit se porozumět druhému. Rád bych se při této příležitosti zeptal, 

jak se pečuje o talenty? Jistě se objeví zapálení studenti a těm je potřeba dát prostor, aby mohli 

patřičně rozvinout svůj talent.  

PZ: Soudím, že tohle bylo automatické. Byla zde tradice, ať již na anatomii či na jiných oborech, že 

existoval institut demonstrátora, který již po své zkoušce z oboru začal pomáhat při výuce ostatních, 

vést studenty při studiu, při pitvách, při histologických praktikách. Tito lidé mají o práci velký zájem, 

naučí se hodně, či si svůj zájem otestují, a stávají se pokračovateli.  

MS: Vnímal jste jako chybu, když se takoví lidé nemohli podívat do ciziny?  

PZ: To rozhodně. Dnes je veliký pokrok.  

… Nároky na studenty …  

MS: Zůstaňme ještě v oblasti výuky. Byl jste přísný kantor? Měl jste na studenty velké nároky? 

PZ: Přísný kantor jsem určitě nebyl. Hlavně jsem nebyl a nejsem přísný examinátor. Mám pověst 

hodného examinátora, což není ideální, protože to vyplývá z určité pohodlnosti. Jednou mě potěšil 

kolega – biochemik, jenž citoval profesora Koštíře. Osobně jsem jej neznal, třebaže to byl náš velký 

přírodovědec, ale jeho knihy a články mi byly sympatické. Byl známý tím, že byl v oboru velice 

vzdělaný, zkušený. Měl též pověst hodného examinátora. Říkával prý, že koho to zajímá, ten se to 

naučí a bude to dělat dobře a zkouška je víceméně formální věc. To je extrémní přístup, který ale dost 

uznávám. Je mi sympatický. Na klinice jsem tím známý. V konečném rozhodnutí se muselo udělat 

opatření, kdo bude mediky zkoušet z psychiatrie. Přidělení ke zkoušejícím bylo anonymní, protože 

studenti z přirozených důvodů měli zájem chodit ke mně.  

MS: Zase si neděláte obtíže, že budete mít velký počet odpadlých. Kdybyste měl vysokou laťku, prošla 

by pouze malá část studentů.  

PZ: Spočívá to v tom, že mě potěší, když to student umí a když má o psychiatrii živý zájem a něco 

nastudoval. Naštve mě, když je vidět, že se student snaží pouze jaksi mluvit a riskne to, třebaže si 

nepřečetl ani stránku. To hodnotím s určitým nadhledem.  
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MS: Když to srovnáte s cizinou, mohl jste se tam setkat s lidmi, kteří mají podobný přístup?        

PZ: Záleží, jak kde, ale myslím si, že mnohde mají přísnější limity. 

MS: Během svého působení jako kantor jste tedy vyhodil málo studentů?  

PZ: Ano, bylo to málo.  

MS: Ovšem vysoký počet vyhozených studentů může také znamenat neschopného kantora.  

PZ: Jistě, je to pravda.  

… Učící proděkan …  

MS:  Rád bych se teď zeptal, jak jste vnímal funkci proděkana na lékařské fakultě v počátku 

devadesátých let.    

PZ: Řekl bych, že jsem to dělal opravdu rád. Bavilo mě to a připadalo mi to smysluplné, i když to 

člověka zdržovalo od práce na klinice.  

MS: Práci jste dělil mezi přednostování a funkci proděkana.  

PZ: Kvůli tomu jsem se brzy vzdal předsednictví ve výboru Psychiatrické společnosti, protože 

zastávání dvou funkcí bylo příliš. Rozhodně proděkanskou funkci jsem dělal lépe. Více mě bavila než 

předsednictví výboru Československé psychiatrické společnosti.  

MS: Lze namítnout, že kumulace funkcí je něco běžného. Kdo je schopný, může vykonávat několik 

takovýchto funkcí.  

PZ: Ano, ale takový typ jsem nebyl.  

MS: Raději se věnovat jedné věci pořádně než podstupovat kumulaci funkcí. V rámci působení v roli 

proděkana jste se podílel na otevření fakulty do zahraničí. Díky vaší práci se umožnilo, aby diplomy 

z českých lékařských fakult byly uznávány v zahraničí. Neznalý člověk by se mohl domnívat, že to bylo 

z počátku zamýšleno tak, aby čeští studenti, kteří vystudují na Karlově univerzitě, měli uznání diplomů 

v zahraničí, a tak se lépe uplatnili, ale bylo to trochu jinak…    

PZ: Přesně tak, bylo tomu skutečně jinak. Byl to důležitý a úspěšný čin, za který se musím pochválit. I 

dnešními děkany jsem za to vzpomínán. Pomocí Papánkovy nadace jsme prošli akreditačním řízením 

u Federálního ministerstva školství Spojených států, což bylo byrokraticky velmi náročné. Jeho kladný 

výsledek umožnil nikoliv českým, ale americkým studentům, kteří o to žádali, absolvovat studium na 

naší fakultě. My jsme dosáhli, že se to týkalo všech lékařských fakult! Na celé studium mohli u 

akreditované evropské univerzity dostat státní půjčku, která se vracela státu až po studiu, když 

dosáhli určité úrovně. To umožnilo některým chudším studentům studovat u nás. Otevřelo to rozsah 

možných studentů. Je tomu už více jak deset či patnáct let a tento program funguje stále. A je stále 

náročný. Profesor Kraml, jenž na tom má své velké zásluhy, stále vede anglickou třídu. Vždy jednou za 

pět let podstupuje za nás, za všechny fakulty, revizní akreditační řízení. Moje zásluha, kterou si… 

MS: …připisujete…  
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PZ: …je v tom, že jsem si jednou ráno po probuzení, jak se to někdy ráno stává, uvědomil, že to 

nebude zvládnutelné bez právníka s americkou právnickou školou. Tehdy jsme měli jednoho 

psychiatra emigranta, jehož dcera vystudovala americkou právnickou fakultu, zároveň uměla česky a 

navíc byla seznámena s českým právem. Ta nám to pomohla formulovat. Myslím si, že bez této 

právnické pomoci v podobě formulací, které se liší od našich, bychom úspěchu nedosáhli. 

MS: A byl u cizinců zájem o studium v Čechách?  

PZ: Byl zájem. Ze začátku hlavně u těch, kteří neuspěli na prestižních amerických školách.  

MS: Když nemohli dosáhnout na „first best“, tak brali „second best“.  

PZ: Přesně tak. Soudím, že za ta léta se to velmi zlepšilo. Bylo to vidět na studentech, které někdy 

zkouším. I tehdy jsme získali cenné osobnosti, například veterána z Vietnamu, jenž ve věku 35 let u 

nás velmi úspěšně absolvoval celou lékařskou fakultu.  

MS: Udržují tito lidé kontakty s fakultou, která jim umožnila vystudovat?  

PZ: Soudím, že by se na tom mohlo ještě pracovat.  

… Češi do zahraničí …  

MS: Co čeští studenti v zahraničí? Měli možnost mít stáže…  

PZ: To též začalo v mé době, kdy naše zahraniční oddělení mělo za úkol zavést nejprve program 

TEMPUS a poté ERASMUS. V jejich rámci pak vyjelo do zahraničí mnoho studentů. Domnívám se, že 

to probíhá stále a je to velmi užitečná zkušenost.  

MS: Lidé, kteří vyjedou do zahraničí, mohou nasát atmosféru, poznatky i styl výuky a díky tomu 

zpětně působí na zdejší akademickou půdu. Dá se říci, že se tak vytváří nepřímý tlak na vyučující 

pedagogy. Již se na ně nehledí jen z českého rybníku, ale musí usilovat o to, aby byli schopni vyrovnat 

se zahraničním parametrům.  

PZ: Soudím, že je to dobrá motivace, jež pomůže zlepšit zdejší prostor výuky. Musím ještě říci, že byly 

činěny pokusy udělat německou třídu, německou větev. Tam jsme ale selhali kvůli tomu, že málo 

učitelů znalo dokonale německy. To byla generace, která byla „protiněmecká“.   

MS: Možná tam sehrál svou roli důležitý faktor, že běžnou komunikační řečí na akademické půdě je 

angličtina.  

PZ: To je nepochybné.      

III. část 

… Zkoumající … 

MS: Postupem času jsme se, pane profesore, dostali k vědě. Jak vnímáte tuto oblast, jež je nedílnou 

součástí vašeho života? Mnozí lékaři zastávají pozici pouze léčících, ale ne zkoumajících. Vy jste se 

vždy snažil, abyste mohl být i vědeckou silou.  
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PZ: Musím říci, že klinika mě hodně bavila, ovšem přece jen hned od počátku jsem měl tendenci ne 

snad výlučně, ale usiloval jsem zakotvit v nějaké výzkumné kariéře. Dost dlouho mi trvalo, než jsem si 

našel něco slibného, co mě zajímalo, něco, pro co by se člověk nadchnul. Dělal jsem si sondy, co by 

mohlo být aktuální a nové. Tenkrát se jednalo o biochemické, farmakologické, fyziologické výzkumy. 

Tam jsem se účastnil pouze okrajově. Poté se vynořila molekulární genetika, objev DNA. To mě chytlo 

a již to se mnou zůstalo. Zdálo se mi, že to má pro psychiatrii perspektivu. 

MS: Ano, Česká akademie věd má svůj vlastní ústav, jenž je na tuto oblast zaměřen. Říkal jste si, proč 

tyto poznatky nepropojit s poznáním psychických nemocí? 

PZ: Určitě. Sám jsem vycházel z pozic klasické genealogie. To proto, že zde molekulární genetika byla 

v začátcích. Bylo to nákladné. Ideální by bylo, kdybych byl mohl to dotáhnout k založení genetické 

výzkumné laboratoře na klinice. Jisté počáteční pokusy jsem udělal. Spolupracoval jsem s jedním 

doktorandem u Václava Pačese, ale nedotáhl jsem to do konečné realizace.  

MS: Sluší se říci, že k vašemu zkoumání byli vaši nadřízení skeptičtí.  

PZ: Ano, tehdy to opravdu vypadalo, že pro psychiatrii to nebude přínosné. Nezapomínejme, že jsme 

měli za sebou epizodu v klasickém genetickém, mendelovském přístupu. Již ve dvacátých letech, 

krátce po znovuobnovení Mendelových zákonů v roce 1911, se v Německu začínal rodokmenopisně 

zkoumat výskyt psychických onemocnění v rodinách psychicky nemocných. Jeho výsledky pořád platí 

i při nových klasifikacích, nebo se jen málo mění. Jsou to však výsledky, které nám pomáhají pouze 

empiricky stanovit riziko takových onemocnění, ovšem nepomohou odhalit individuální příčinu.  

… Kolegové ve výzkumu …  

MS: Kolik kolegů jste na klinice měl?    

PZ: Byli jsme dva. Měl jsem možnost přijmout kolegyni Martu Dvořákovou. Byla nejprve 

hematologickou laborantkou, pak si dodělala přírodovědu v oblasti antropologie, která má ke 

genetice blízko. Tu jsem tehdy přemluvil, aby se připojila k naší výzkumné laboratoři. S ní jsem 

vlastně udělal většinu prací. Musím na ni vzpomenout, byla neobyčejně důsledná, pilná, 

systematická, a o naše výsledky se velmi zasloužila.  

MS: Neměl jste problémy s genetikou kvůli tomu, že v Sovětském svazu vládlo jiné zaměření? 

PZ: Již to trochu končilo.  

MS: Tamní představitelé Lysenko a Lepešinská udělali mnoho pro propagaci své cesty. 

PZ: To již bylo za zenitem.  

MS: Kdybyste tedy byl přišel na kliniku v padesátých letech…  

PZ: …tak to bylo určitě horší. Zde to bylo po objevu DNA. Lze říci, že začalo jít do tuhého i v 

Sovětském svazu. Zbytky v ideologii tam byly, ale nebránilo se tomu.  

MS: Také je nutné říci, že váš nadřízený byl osvícený člověk, a proto vás zaštítil.  
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PZ: Určitě. Mé snahy podporoval, i když právě on si myslel, že z toho příliš nebude. Při jeho 

osvícenosti to bylo překvapivé. Na druhou stranu není divu. Mnoho lidí nedohlédlo do důsledků 

rozvoj molekulární genetiky. Profesor Dobiáš měl naopak otcovskou starost o mou osobu, domníval 

se, že to nebude dost velká základna pro mou vědeckou kariéru. 

MS: Mýlil se, jelikož jste dosáhl kandidatury, doktora věd.  

PZ: Poté říkal: „Jak jsi na tu genetiku přišel?“  

… Finanční podpora …  

MS: Byl tento váš výzkum finančně náročný?  

PZ: Dělali jsme to dost na koleně.  

MS:  Jako když profesor Wichterle dělal své hydrogelové čočky na stavebnici Merkur? 

PZ: Toto bylo odlišné. Přece jen na klasickou genealogii vám stačil pohovor, později škálování. Tužka, 

papír…  

MS: …přítomná mysl…   

PZ: …systematická mysl.  

MS: Také oddanost práci. Myslíte si, že byste dosáhl v této oblasti vyšších výsledků, pokud byste byl 

v zahraničí? 

PZ: Kdybych byl cílevědomější a rozhodl se molekulární genetice na laboratorní úrovni naučit a spojit 

se s nějakým psychiatrickým pracovištěm, které by tomu přálo, byl bych udělal větší „díru“ do světa.  

… Intenzita publikací …  

MS: Jak je to s intenzitou vašich publikací? Jsou lidé, kteří napíší jednu publikaci, a jsou slavní. Někdo 

se ale snaží psát, recyklovat starší a do toho vkomponovávat nové poznatky. Když člověk prochází 

vaším dílem, v databázi citací na internetové stránce Pub Med nalezne asi čtrnáct až sedmnáct prací, 

což by někdo považoval za málo. Je dobré dodat, že vaše práce jsou dělány v týmu. Myslíte si, že je 

nutné, aby vědec neustále publikoval, i když sám ví, že to, co vytváří, je pouze kvantum, a ne kvalita? 

PZ: To je vada přístupu „Publish or perish.“ Tento přístup nutí vytvářet kvanta. Nutí to také 

k předčasnému, ukvapenému uveřejňování. Neověřených výsledků, které se objevují i 

v nejslavnějších, nejprestižnějších časopisech, jako je Nature či Science, je hodně. Tyto objevy poté 

během roku dvou zmizí jako neopodstatněné.  

MS: Jste proti vědeckým kachnám?  

PZ: Ani to snad nejsou kachny. Člověk, který takový článek napsal, si poctivě myslí, že na něco narazil, 

a nechce ztratit prioritu, což je ve vysoké vědě vyvinuté stejně jako ve vysoce kompetitivním 

obchodu.  

MS: Namítáte, že když člověk něco objeví, nesnaží se to vyvrátit, i když během pár měsíců se to může 

ukázat jako nedostatečné nebo jako omyl.  
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PZ: Zakrývá se to tím, že se do závěru napíše, že jsou to nadějné výsledky. Samozřejmě se k tomu 

dodá, že se jedná o pilotní studii, dělanou na malých vzorcích, která musí být replikována. Samotné 

replikace špatně dopadnou.  

… Lidé a zkoumání …  

MS: Jak vnímáte práci v týmu? Práce psychiatrické jsou povětšinou dělány v několika lidech. A co více, 

lidé nejsou z jedné kliniky či výzkumného pracoviště, ale týmy jsou složeny napříč pracovišti.  

PZ: Soudím, že je to nutnost. Vidíte to zvláště v molekulárně-genetických pracích špičkové úrovně. 

Tam jsou snad i desítky autorů. Jsou to drahé metody, a každý proto dělá kousek. Z tohoto pohledu je 

to naprostá nutnost. Nevýhodou bude, zvlášť v psychiatrii, při shromažďování pacientů. I když se to 

snažíme různými klasifikacemi a škálováním, cvičením ve společné diagnostice týmů vyladit, aby 

skupiny měly stejné postupy a došlo ke sjednocení. Ale přece jen si myslím, že se tam snadno vloudí 

různé interpretace a pojetí problémů.  

MS: Zůstaňme u složení týmů. U vás na klinice působí nejen lékaři, ale i psychologové a doktoři 

přírodních věd. Díky tomu se může klást důraz na multidisciplinaritu. Je to výhoda?  

PZ: Dnes je to nutné, ale má to také své nevýhody, jelikož přece jen biochemik, zařazený do 

psychiatrické laboratoře, míval často pocity méněcennosti vůči psychiatrům, a naopak nadřazenosti 

v otázce vědecko-metodologické. Někdy vznikaly potíže, když se to osobnostně nesladilo. Jistě to 

závisí na osobnosti a na sladění týmu.  

MS: Když jste začínal, tak ve vašem týmu byli lékaři? 

PZ: Ano, ale také tam byli přítomni biochemici. Například tam byl docent Krulík. U nás vedl 

biochemickou část laboratoře. S ním jsme také měli nějaké společné práce. Z mého pohledu to bylo 

plodné.  

MS: Co věk výzkumníků? Je dobré, když jsou v týmu zastoupeni jak mladí, tak staří? Hraje podle vás 

věk roli a tázal jste se sám sebe, kdy má člověk přestat? 

PZ: Ano, věk hraje roli. Měl bych být iniciativní, shánět granty… To pro mě již není. I když ti opravdu 

tvořiví lidé to mohou dělat třeba až do devadesáti let.  

MS: Myslíte, že je lepší dýchat čerstvý vzduch než se zabývat sháněním peněz a papírováním, což 

dnešní doba vyžaduje? 

PZ:  Ti opravdu špičkoví to snesou a podstoupí to, i v tom vyšším věku.  

MS: Když zmiňujete tento způsob financování, před rokem 1989 to nebylo.  

PZ: Soudím, že cosi podobného už začínalo. Musel jste udělat nějaké projekty a na ně se pak 

„přikleply“ nějaké peníze. Bylo v tom hodně subjektivního a hodně protekce. To dnes existuje také, i 

když granty jsou přece jen objektivnější. U nás, ale i ve vyspělých zemích existují lobby a vědečtí 

papaláši mají mnohem větší naději. Jejich přátelé jim to přiklepnou.  

MS: Takové kamarádíčkování.  
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ZP: Klientelismus prostě existuje.  

… Studenti profesora Zvolského …  

MS: Ještě zůstaňme u spolupracovníků. Když se ohlížíte za svou vědeckou prací, kolik studentů jste si 

vychoval? Jistě zmíníte Martina Aldu, jenž je v Kanadě.  

PZ: Řekl bych, že právě Martin Alda byl dosti samostatný. Plně jsem jej podporoval. Nevím, zdali ve 

mně viděl velkého učitele, ale byl loajální. V pracích, které jsme společně dělali, mě uváděl. Pro mě se 

nyní v tom světě ztratil. Marta Dvořáková byla výborná. Je téměř na všech výzkumných pracích, které 

jsem dělal. Ze začátku to byli kolegové z lékařské genetiky. To však nebyla tak častá spolupráce, ale 

byli jsme ve velmi dobrých vztazích. Ke konci života, kolem sedmdesátky, jsem potkal Omara Šerého. 

Je to mladý přírodovědec z Brna. Napomohl jsem mu k doktorátu a k habilitaci. Je brilantní. S ním 

jsme měli dva granty.  Byl to opravdu výtečný molekulární genetik. Tím jsem se dostal do oblasti 

genetiky jako vědy.  

IV. část 

… Cestující … 

MS: Nakonec otevřeme kapitolu, která by poodhalila vaše cestování do zahraničí. Jaké byly hlavní 

impulsy vašich cest?  

PZ: Zásadní. Byl jsem v tom výjimkou. Měl jsem štěstí díky profesoru Dobiášovi, jelikož mně byl tak 

příznivě nakloněn. Umožnil mi školící cesty, ale bylo to též díky politickému uvolnění v letech 1964 – 

1968. Cesty byly na klinické úrovni. Nebyl to vědecký ústav, ale klinická léčebna, tehdy velmi dobré 

úrovně, kde jsem byl rok. Zdokonalilo mi to angličtinu a také jsem poznal spoustu zajímavých lidí. 

Také jsem měl možnost poznat způsob jiné, západní psychiatrie.  

… Británie …  

MS: Hovoříte o Británii. 

PZ: Ano. Tam jsem navázal celoživotní přátelství. To mi pak pomohlo otevřít dveře české psychiatrii 

na Západ. Do dnešních dnů jsem za to vděčný. Musím říci, že mě to otrkalo, ostřílelo…  

MS: V čem byla pro vás Británie z psychiatrického hlediska jiná?  

PZ: Nebyla tak jiná. Možná to je moje domýšlivost, ale zdálo se mi, že česká diagnostická škola byla 

založena na německé škole a z mého pohledu je diagnosticky lepší.  

MS: Soudíte, že angličtí psychiatři házejí chybně „šipky na terč“, pokud mohu použít tohoto příměru 

v diagnostické praxi? 

… Rozumět bludu …  

PZ: Je to častěji než u nás. Jistě je hodně přehnaný názor, že vlastně anglosaský psychiatr nemůže 

pochopit blud.  

MS: Čím to?  
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PZ: On vychází z naprosté svobody osobnosti, která má právo myslet si cokoliv, a proto nemůže 

rozpoznat blud. Nutno ale říci, že toto je jen můj a asi poněkud nadnesený názor.  

MS: Pokud bychom se dnes přenesli do situace, že by před rokem 1989 u nás existoval Hyde Park, kam 

by si člověk mohl přinést stoličku a říkat, co chce. Člověk z Čech by asi řekl: „Sakra, tihle lidé by měli jít 

na psychiatrii.“ Pro Angličana je to ale svoboda projevu, něco samozřejmého.  

PZ: S tím souhlasím. Promítá se to i do toho, že těžko prokazujete, co je blud.  

MS: Pokud bychom to vzali do krajnosti: znamená to, že díky přílišné svobodě lidé s psychickými 

potížemi nejsou patřičně léčeni?  

PZ: Tak tomu skutečně je. I můj syn v Severním Irsku vidí, jak velmi obtížné je dostat je k léčbě. 

Neříkám, že u nás je to lehké. Také víme, že psychiatrický pacient často nemá náhled, ale je to 

vystupňované.   

MS: Rád na tento pobyt vzpomínáte?  

PZ: Rozhodně, i když mi tehdy šli na nervy.  

MS: Byl jste mladý třicátník.  

PZ: Na takovou pozici sice trochu starý, ale rád na to vzpomínám.  

MS: Proč užíváte spojení „trochu starý“?  

PZ: Ideální je cestovat hned po studiích či během studií.  

MS: Nu, ale chvíli jste pobyl na klinice a poté jste zamířil do Anglie.  

PZ: Bylo to dobré. Anglický způsob života, jejich rituály, způsob, jak jedí volská oka, způsob kladení 

vidličky – vždy hřbetem do úst, to mě vždy pobavilo.  

MS: Co vaši kolegové, nenamítali, když jste se vrátil, že jste přijal anglické způsoby?  

PZ: Ne, neměl jsem s tím potíže. To proto, že jsem byl vždy pokládán za anglosaský typ. I Cyril Höschl 

to několikrát řekl. Prý se dokonce tázal nějakého člena Horní sněmovny v Británii, zdali je pravda, že 

doktor Zvolský vypadá jako člen Sněmovny lordů. Odpověděl mu prý: „Definitely!“ Na to jsem byl 

velice, ba snobsky pyšný. Nyní je to již pryč.   

MS: Přesto jste se vrátil…  

PZ: Někdo na to není. Do jisté míry to bylo chybné. Na druhou stranu - moji rodiče již byli již staří. 

Otec byl po mrtvici a jiné vazby kromě rodiny neměl. Mně vadily nuance řeči, jazyka, i když by si 

člověk jistě zvykl.  

MS: Zdůrazňujete, že byste tam mentálně a jazykově nezapadnul? 

PZ: Jazykově jsem neměl potíže, zvyknete si, třebaže poznají, že máte „slavic accent“. Někdy vám to 

dají i najevo, ale většinou jsou zdvořilí a naopak obdivují, že jste tak hezky zvládl anglický jazyk. Jste si 
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vědom, že jemné nuance ztrácíte. Asi jsem to přecenil. Když je tam člověk déle, tak za dva roky mu to 

přestane vadit, přestane to vnímat.  

… Dánsko …  

MS: Dalším z vašich zastavení bylo Dánsko.  

PZ: Dánsko? Tam byla hezká práce s využitím Lithia, spolupráce s Grofem a Mogens Schouem. To 

patří k nejlepším kapitolám mého vědeckého života. Tam vzniklo trvalé přátelství. Měl jsem tenkrát 

tříměsíční stipendium, které jsem dostal od Dánska přes českou vládu. Snad jen proto, že o Dánsko 

nebyl velký zájem. Vše bylo zaměřeno na Ameriku a na anglosaský svět.  

MS: To se psal konec šedesátých let.  

PZ: Začalo to v roce 1968.  

MS: Slavný rok a zavírala se vrátka.  

PZ: Několik let poté jsem najednou dostal oznámení… To jsem Schoua znal.  

MS: Komunikačním jazykem byla angličtina, že?  

PZ: Tam je to běžné. To proto, že Dánové jsou velice dobře vzdělaní.  

… Kanada …  

MS: Jedním z vašich posledních zastavení byla Kanada, že?  

PZ: Byly to dva pobyty v Kanadě. Psal se rok 1981 a 1986. Bylo to také moc obohacující, jelikož to 

mělo ovzduší Nového světa, ale přece jen modifikované. Bylo to příjemnější a kultivovanější než 

ve Spojených státech. 

MS: Tam jste se setkal s přáteli z Čech, a to s Pavlem Grofem? 

PZ: Vlastně to oni iniciovali a navrhli Dobiášovi. Následně moji cestu umožnil. Tam byla zahájena naše 

genetická studie zaměřená na bipolární poruchu. Soudím, že v ní pokračuje Pavel Grof a Martin Alda.  

MS: Navštívil jste tam Halifax, Hamilton a jejich výzkumná centra.  

PZ: Halifax, tak to byla spíše turistická cesta za synem a za kolegy. Během pobytů jsem měl možnost 

účastnit se konferencí, přednášet a poznat různá pracoviště, hlavně McGill v Montrealu14.   

MS: Byl jste také na McMaster v Hamiltonu.  

PZ: Ano, bylo to tehdy výborné pracoviště, ale dnes již není tak prestižní jako v té době. V období 

mých návštěv bylo velmi dobře hodnoceno.  

MS: Jak na vás jako Čechoslováka reagovali?  

PZ: Dobře, velmi přátelsky. Nevzpomínám si v tomto směru na kritiky.  

                                                           
14 McGill University je kanadská veřejná univerzita sídlící v Montrealu v provincii Quebéc. Byla založena v roce 
1821. Dnes má přes 30 000 studentů. 
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MS: Co vaše rodina? Vítala, že můžete trávit roky v zahraničí?  

PZ: Manželka namítala hlavně proti tomu druhému pobytu. Nedivím se, jelikož doma byla práce 

s malými dětmi. Přesto byla moje žena vnímavá.  

… Ohlédnutí …  

MS: Pokud byste měl shrnout. Díky cestě do Dánska jste mohl u nás prosazovat léčbu depresí Lithiem.  

PZ: Ano. 

MS: Kanada pomohla genetickému výzkumu.  

PZ: Ano, pokračoval jsem v genetickém výzkumu, výzkumu maniodepresivity. Také bylo dobré poznat 

jejich pokročilejší, více komunitně orientovanou psychiatrii, než byla u nás.  

MS: Díky svým cestám do zahraničí jste mohl být spojníkem mezi českou psychiatrií a psychiatrií 

v zahraničí. 

 

… Psychiatrie obecná léčebná část …  

Dialog o obecné psychiatrii s prof. Petrem Zvolským15: 

První dialog   

MS: Další květnové setkání bych věnoval obecné psychiatrii a přístupu k ní jako lékařskému oboru. Pro 

úvod bych využil závěru z Vaší knihy Rozvoj genetiky v psychiatrii, která vyšla krátce po Sametové 

revoluci. V jejím závěru uvádíte: „ Psychiatrie je zatím věda povýtce empirická. Aby se změnila ve vědu 

exaktní, bude muset stavět na poznatcích psychologie, která ve spojení s fyziologií a s biochemií 

představí psychiatrům „normálního člověka“, a to v celé jeho variabilitě průměrných i extrémních (ale 

ještě normálních) hodnot. Právě tak psychiatrie musí na tomto základě vymezit variabilitu 

abnormálních hodnot. Stěží to půjde učinit beze zbytku v popisu zjevného chování, jehož znaky 

normality jsou často závislé na dobově nebo místně se měnících hodnotách společnosti. Ale je to 

možné snadněji provést na úrovni biochemických a psychofarmakologických parametrů. Až takto 

orientovaný výzkum vezme na vědomí uvedené koncepce (populační přístup místo typologického a 

koncepce heterogenie nosologických jednotek) - a ojedinělé pokusy v tomto směru se již objevují, pak 

je možno očekávat novou revoluci v psychiatrii.“             

PZ: Ano, to je přesné.  

MS: Jak tomu obyčejný člověk rozumí? Co si pod tím má přesně představit? Jak to vnímáte prizmatem 

poznatků, které od té doby byly zjištěny a jak to konfrontuje s vlastní zkušeností? Nepřímo docházíte 

k tomu, že psychiatrie není vědou dávající lidstvu jasné, zásadní poznání?  

                                                           
15

 Dialog byl veden v úterý 15. 5. 2012 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského na Psychiatrické 
klinice Ke Karlovu 11, Praha 2, druhé setkání bylo natočeno ve čtvrtek 14. 3. 2013 v dopoledních hodinách 
v pracovně prof. Zvolského Ke Karlovu 11, Praha 2, Nové Město   
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PZ: Abych se přiznal, tak ji mám velmi rád. Dělal jsem ji s láskou. Zdá se mi, že psychiatrie se nemůže 

přiblížit fyzice, která se zabývá v podstatě daleko jednoduššími fakty ve srovnání s hmotou mozku a 

funkcemi mozku.   

MS: Ano, ovšem na úvod je dobré říci, že fyzikové dokážou ona „jednoduchá“ fakta halit do 

roztodivných udivujících teorií. Druhá věc je, že ve fyzice jako objekt zkoumání člověk nevystupuje.  

PZ: Je to neustále fascinující, jak se na podkladě „organizované hmoty“, vytváří vědomí, jímž se 

zrcadlíme. Vlastně si ani nedovedeme představit, že jednou nebudeme ve vědomé formě existovat.  

… Impulsy víry a náboženství …  

MS: Nu, ale křesťané věří v život věčný a plnou existenci duše u Pána, to jen jako drobná replika na 

vaše slova. Lidé si řeknou, že to můžeme též pojmout obráceně. Nejprve je vědomí, nejprve je svět 

duše a hmota je pouhým derivátem duchovního. Jak na tuto dosti zásadní skutečnost nahlížíte? 

Psychiatrie je oborem, která s oním duševním má mnoho společného a jistě redukování na hmotné 

procesy mozku je chybné, byť mnozí působící v oboru to relativizují. Na jaké straně stojíte vy? Jste ten, 

kdo je spíše stoupencem materialistického pojetí nebo se kloníte opaku, v němž duch oživuje a dává 

hmotě patřičné funkce? Je to možná jedna ze zásadních otázek, s nimiž jste se jako lékař a vědec 

potýkal.  

PZ: Ano, je těžké si to představit. Jak se ukazuje, asi bude rozhodující složitost a mnohočetnost 

propojení nerovových impulsů jejichž souhra vede k takovým zázračným věcem, jako je vědomí.  

MS: Nutně předpokládáte a domníváte se, že vědomí potřebuje hmotný, fyzický substrát, z něhož se 

vynořuje.  

PZ: V tomto neustále kolísám, jelikož jsem vychován v katolické víře ne však jako aktivní katolík …  

MS: Sám jste říkal, že jste matrikovým katolíkem …  

PZ: Mám rád onen odkaz křesťanské věrouky, jelikož nám to dává pocit vyššího, organizovanější řádu, 

jehož jsme integrální součástí, jak říká Edelman. Zvířatům se přisuzuje organizace nižšího řádu. V to 

věřím. Na druhé straně si říkám hříšně, že jsme Boha stvořili k obrazu svému, abychom vysvětlili 

právě záhadu vědomí.  

MS: Namítáte tak a negujete onu tezi v Bibli, že Bůh nás stvořil k obrazu svému …  

PZ: Abych se přiznal, nechtěl bych se kvůli tomu s církví rozejít. Ještě bych rád byl křesťansky 

pohřben. V tom jsem snob, nicméně to k mému životu patří.          

… Dualita duše a těla …  

MS: Když jste se dostal k tomuto tématu, které bychom neměli vynechat -  jak si vysvětlujete dualitu 

duše a těla, což popsal ve svém díle slavný René Descartes. Ten ji vložil do mozkové šišinky neboli 

epifýzy, která spojuje pravou a levou hemisféru. Jak vnímáte jeho vztah duše a těla, tedy to, co jde 

v moderní vědě o mozku a duši nazýváno „body – mind“ problémem.    

PZ: Těžko bych si představil, že duše člověka je v šišince. Zřejmě za sílu duše, za vědomí bude nejvíce 

odpovědna mozková kůra frontálních a prefrontálních laloků, a také paměťové struktury.  
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MS: Nepřímo říkáte, že vědomí je emergentní, vynořuje se z neuronálních struktur.    

PZ: Ano.  

MS: Díky tomuto substrátu vznikají naše teorie a lidská mysl, pokud je správně orientovaná, dokáže 

v dobrém smyslu ovládnout to hmotné, které se kolem nás rozprostírá?  

PZ: Právě si řádně nedokážu představit přechod ze složitosti mikrostruktur a jejich spojení, jenž by 

dával člověku možnost si představit přesah tohoto světa … 

MS: … transcendentní oblasti … hodnot … 

PZ: … do věčnosti.        

MS: Toto formuloval Kant, že člověk má v sobě apriorní představu podoby Boha, že jeho mysl je 

napřena k věčnému, trvajícímu. Díky směřování k této metě a ochotě vidění člověk dokáže realizovat 

svá přání i své záměry již v současném hmotném světě.  

… Filosofie …  

MS: Po krátkém odbočení do oblastí filosofie se navraťme k psychiatrii jako k vědě. Soudím, že takový 

Karel R. Popper by mohl psychiatrii za vědu považovat. Stanovuje si hypotézy, ty testuje a snaží se je 

postupným testováním vyvracet. Sluší se říci, že Popper měl problém s psychoanalýzou, která dle jeho 

vidění není falzifikovatelná. To znamená, že z pohledu Popperova konceptu je správné, když si lékař či 

vědec stanovuje pouze hypotézy, které nejsou zanášeny metafyzickým obsahem. Je nutné si 

stanovovat malé cíle pomocí nichž se snaží zmapovat prostor.  

PZ: S tím souhlasím, protože o falzifikaci hypotéz se pokoušíme. Vzhledem ke složitosti otázek 

postupujeme pomalu. Zřejmě potřebujeme nové prostředky či integraci nejnovějších technických 

prostředků - tedy molekulární genetiky, zobrazovacích metod a větší znalosti funkce mezi synapsemi 

jednotlivých neuronů. V tomto ohledu jsme vědecky zaměřeni, avšak jde to pomalu. To si na druhou 

stranu nemůžeme vyčítat kvůli planetárnímu rozsahu problému mozku.  

MS: Ne nadarmo se uvádí, že náš mozek je takový malý vesmír. Jsou myslitelé, kteří tvrdí, že to, co se 

děje v makrosvětě, to se děje v mikrosvětě. Počet neuronů v mozku se odhaduje na 100 miliard a to je 

cosi těžko představitelného. Žijeme ve vesmíru, ale sami jsme vesmírem. Než se odhalí jednotlivé 

zákony, funkce jednotlivých částí, tak to přirozeně bude trvat.  

… Historie moderní psychiatrie …  

MS: Když byste měl rozdělit časové období rozvoje psychiatrie, jaká období by byla zásadní? Dnes 

máme ony zobrazovací metody, máme možnost se podívat na neuron, testovat části mozku, kdežto 

psychiatr v počátcích oboru tuto možnost neměl a musel si vystačit s hypotézami, které mohou 

připadat dnešní vědě i komické. Lze onen vzrůst poznatků přirovnat k „hokejkovému grafu“, že 

největší přínos poznatků je v posledních desetiletích?  

PZ: Myslím si, že je jasně vidět, že přínos roste. To vidíte na psychofarmakologii, byť naše nemocné 

mnohdy neléčíme, ale život těmito léky a léčebnými metodami regulujeme. To jsou v podstatě velké 

úspěchy. Snad by potřebovaly potvrzené hypotézy být více kauzálně vysvětlitelné. Jsem přesvědčen, 

že k tomu dojde, jelikož i ten moderní vývoj technik ať již v molekulární genetice, zobrazovacích 
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metodách pro to svědčí. Takže se nyní či v posledních deseti, dvaceti letech můžeme posunovat od 

mikroskopické, histologické patologické anatomie zajišťované třeba elektronovým mikroskopem až 

k funkčním zobrazovacím metodám, které budou časem ještě přínosnější. Druhý směr je molekulární 

genetika, chipové metody, které zlevní výzkum DNA a umožní mnohem komplexnější poznání 

genomu jednotlivých lidí. To, co před několika lety stálo asi 300 tisíc amerických dolarů. To znamená 

genom, který si nechal udělat Ventera a Watson, se dnes dá udělat za několik tisíc či desítek tisíc 

amerických dolarů.  

MS: Nesmíme zapomenout, že celá sekvence lidského genomu byla dokončena v roce 2 000 … 

PZ: Poté v roce 2004 ta podrobná.  

MS: Byl to také krok kupředu a jistě to vedlo k rychlejší aplikaci výsledků do dalších oborů.  

PZ: Samozřejmě. Ale přeneslo nás to rovněž do džungle nových vztahů a komplexit, daleko se 

vzdalujících od představy monogenního přenosu mendelovského světa do světa vzájemného a 

mnohočetného působení mnoha genů, vzájemně se modulujících, inhibujících a excitujících, která 

zkoumání vědomí a jeho různých poruch v užším slova smyslu značně komplikuje. Ve světě 

komplexních fenomenů a také ve světě psychologie budou platit polygenní teorie jako podklad vzniku 

tak zvaných „common diseases“, od diabetu až po schizofrenii. Monogenní příčiny takových poruch 

budou existovat, ale budou vzácné, spíše jako výjimky potvrzující pravidla. Pravděpodobně tedy 

neexistuje jeden gen pro „lásku“, jeden nebo několik genů pro homosexualitu a duševní poruchy. 

MS: Na druhou stranu si člověk může říci: „Nu, zde jsou výsledky, ovšem jak se poté promítnou do 

léčby jednotlivých nemocí?“  

PZ: Tam je ta složitost, jelikož jsme si představovali i komplexní nemoci z genetického a 

molekulárního hlediska etiologicky jednodušších a závislejších na poruše nečetných či méněčetných 

genů. Ukazuje se, že četnost poruch a jejich variabilita bude odpovídat té obrovské množině tripletů 

a podobně.  

MS: V této souvislosti bych se rád zeptal, zdali se do té vědy nevkládá příliš mnoho nadějí - věda nás 

vysvobodí? Sám jste zmínil inklinaci ke křesťanskému myšlení. Tam je silný význam pokory, ovšem 

někteří vědci se s ní rozcházejí. Na něco jsme přišli a stali jsme se pomyslnými pány prostoru. 

Nevnímáte tyto úvahy jako potenciální nebezpečí? Člověk se díky vědě a svému „osvícenému“ rozumu 

stane pyšnějším, nenapadá vás tato otázka v kontextu vašeho působení v psychiatrické vědě a 

lékařství?          

PZ: Rozhodně pýcha oprávněně patří mezi smrtelné hříchy a pokora by měla být základní výbavou 

vědců a neustále zdůrazňována. Většinou se vyznačují pokorou právě velcí vědci nobelovského střihu. 

Také vidíme, že když máme celý genom, tak to neznamená, že jej dovedeme pochopit. Otázky se 

otevírají znovu a znovu a časem přibývají.  

MS: Čekal jste, že to bude tak rychle rozluštěno díky počítačovým metodám zpracování? Podařilo se! 

Kdy očekáváte aplikaci výsledků do běžného života? Kdy poznatky, které byly získány, budou 

přeneseny farmaceutickým společnostem, a ty je nabídnou lidem? Sám, když jste nastupoval do 

psychiatrie, objevila se neuroleptika, což byl zásadní pokrok. V psychiatrii působíte více jak 50 let. Dá 
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se říci, že za desetiletí se to, co bylo zjištěno v rámci genetického výzkumu, stane aplikovatelné 

v psychiatrii?  

PZ: Osobně bych řekl, že ano, ale to je sen každé generace psychiatrů, kteří si myslí, že během jejich 

života bude podstatná část etiologických otázek schizofrenie a afektivních poruch vyřešena. Pokrok 

tu je, ale konečné řešení se posunuje dále, nicméně znatelný pokrok tu je.  

MS: Myslíte si, že se toho chytnou bohaté farmaceutické společnosti a budou mít zájem o tyto 

výsledky výzkumu?  

PZ: Řekl bych, že to není závislé pouze na bohatství. Peníze jsou potřeba čím dál tím více, neboť 

výzkumné a technologické metody jsou stále dražší. Hlavní problém mi připomíná jednoho slavného 

imunologa, který dostal Nobelovu cenu, a lidé jej mohli spatřit v televizi. Dobře si pamatuji na otázku 

novinářů, zdali by přidělení většího množství finančních prostředků, například na místo stavby třech 

atomových ponorek tento vývoj urychlilo. Tento veliký vědec řekl, že si myslí, že ne. Právě duševní 

zdroje nejsou tak četné, aby mohly být nahrazeny penězi. Také jsem stoupencem tohoto názoru. 

Spíše je nutné, aby se objevil jedinec či tým, který je schopen nově spojit staré skutečnosti.  

MS: Možná to, co řeknu, sem nezapadá. Pokud člověk přemýšlí nad investicemi do nějakého oboru, 

jenž se nezdá být příliš lákavý, může najednou objevit něco, co se rozšíří v rámci celé společnosti. Zde 

je dobré zmínit, jak se vyvíjel Internet. Byl vyvinut čistě pro armádu, proto, aby její jednotlivé části 

mezi sebou slušně komunikovaly. Poctivá investice na jednom poli může urychlit vývoj v jiných 

oblastech, kde to nebylo zamýšleno.  

PZ: Také můžeme připomenout, že válka většinou posune třeba techniku letectva …  

MS: Sluší se říci, že takto je to i v rámci lékařské vědy. Kdyby se panu Flemingovi do jeho prostoru 

zkoumání nedostala plíseň, tak by asi mnoho lidí zde na světě nebylo, tedy ani by se nemusela 

odehrávat naše setkání. Ve světě se k jistým věcem dochází v rámci oklik. Vylučovat cosi a priori by 

bylo velmi pošetilé. Bylo by to výraz domýšlivosti.  

PZ: Ano, souhlasím…  

… Krok člověka ve vědě …  

 

MS: Druhou věcí je též správná recepce vědy. Člověk se musí velmi „činit“, aby v oboru vydržel. Svět 

poznatků jde kupředu. Jak vnímáte vztahování se k minulosti? Můžeme se setkat s názorem, který 

říká, že co je pět let staré, nemá již žádnou platnost. Jak uvažujete o této dimenzi v kontextu oblasti, 

kde působíte? Jsou odvážlivci, kteří řeknou, že stačí užívat kritický rozum, jenž jim umožní patřičný 

nadhled. Tážu se kvůli tomu, že žijeme v době, která je charakterizována nadbytkem a přeplněna 

poznatky. Pak může zapadat to, co je skutečně nosné. Nedochází tak k pomyslné práci pro práci, aby 

bylo naplněno to anglické: „publikuj nebo zemřeš“. Nejsou podle vás některé věci dělány zbytečně, 

přičemž člověk si vystačí s málem … 

PZ: Je vidět, že abundance, nadbytek té nutnosti produkce vede k předčasným publikacím výsledků, 

které vypadají nadějně, ale potřebují replikaci, které se nedočkají.  
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MS: Díváte se na současný stav skepticky. Vědecké práce jsou pouhým opakováním toho, co zde již 

existovalo.  

PZ: S tím lze souhlasit i nesouhlasit.  

MS: Možná řeknu takový kacířský a naivní dotaz. Myslíte si, že člověk, jenž vyjde z oboru a má slušné 

základy, tak si s nimi vystačí?  

PZ: Do jisté míry to bude platit, protože medicína, kdybych ji měl studovat znovu po padesáti letech, 

tak bude hodně jiná. Pokroky v jiných oborech se dostávají k člověku spíše mediální cestou, než 

cestou vědy, i když existují časopisy, které člověku pomáhají udržet jistou základní informaci ať je to 

Science, Nature, Scientific American a jiné.  

MS: Můžeme tvrdit, že pokud má člověk zájem s oborem jít, neměl by žehrat na to, co mu bylo dáno 

během doby intenzivních studií, je nutné stále udržovat kontakt. A je možné, že když se člověk oboru 

vzdálí, návrat bude pro něj velmi obtížný.    

PZ: Ano, a přesně proto pořádáme kongresy či edukativní semináře.             

Druhé setkání  

… Věda …  

MS: Ještě se vraťme k našemu prvnímu setkání nad obecnou psychiatrií. Jak se stavíte k postoji 

vašeho předchůdce profesora Vladimíra Vondráčka, podle něhož byla dlouhou dobu psychiatrie 

považována za pavědu. Uvádí, že před dvěma sty lety si začala osvojovat vědecké metody.   

PZ: Mně se zdá, že to bylo ještě kratší. Je to přibližně 100 let. Nyní si uvědomuji, že pravděpodobně 

Vondráček jako velký polyglot, všeobecně vzdělaný k tomu asi počítal začátky různých zásadních 

objevů. A to například krevního oběhu, jenž je spojen s Williamem Harveyem.  

MS: Je to spojeno s rozvojem vědy, s osvícenskou filozofií, zdůrazňující racionalitu, kdy se lidský rozum 

vyvléká z okovů barokní religiozity. Dlouhou dobu nebyla lékařská věda tak rozčleněna. Specializace je 

otázkou posledního století. Dříve lékař léčil celého člověka, dnes bychom jej nazvali stoupencem 

celostních metod.  

PZ: To byl ideál rodinného lékaře, jenž poradil ve všem.  

… Filosofie …  

MS: Budeme-li se zabývat vědou, jakou roli dnes hraje filosofie? Říká se, že je to královna věd. Tam 

začíná tázání a zkoumání člověka a jeho okolí. Postupem času se filosofie větví a dojde k ustavení 

vědeckých metod.  

PZ: Vzpomínám si, že nedávno jsem četl vzpomínky Mlodinowa na Richarda Feymana, fyzika, o 

kterém říkal, že tento zářivý intelekt strašně opovrhoval filosofií a ještě více psychologií. V jeho 

pojednání to není podrobně vysvětleno, ale snad je to právě díky nedostatečnému výkladu.         

MS: Jsou přece vědy duchovní a jsou také vědy přírodní.  
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PZ: Myslím si, že filosofie může být inspirací pro názory a hypotézy hodné dalšího zkoumání v oblasti 

věd.  

MS: … na testování …  

PZ: a jednotlivé faktografické poznatky. 

MS: Neexistuje snaha to propojit a zasadit do širšího kontextu?  

PZ: Novalis kdesi říká, že to není vůbec plodné. Plodná jsou podle něj pouze východiska z hypotéz. On 

uvažuje takto: „Hypotézy jsou sítě, které zachycují ryby – reálný svět, díky němuž k ověřování hypotéz 

dochází.  

MS: Vždy bychom měli pamatovat, že psychologie je vědou o duši, a díky tomu má jinou povahu než 

věda přírodní, třebaže je snaha metody výzkumu fyziky aplikovat na duševní procesy. 

PZ: Skutečně, na těchto vědách se uplatňuje exaktnost fyziky. Konečně fyzika oproti mozku se zabývá 

jednoduchými věcmi. Ty jsou mnohem postižitelnější, i když pro mě jsou také některé úkazy 

nepostižitelné, například otázka černých děr.  

MS: S jistou nadsázkou můžeme tvrdit, že člověk může být pro druhé černou dírou.  

PZ: I to se stává.  

MS: Nemá to stejnou charakteristiku, jako je v kosmu, čímž se zabývají fyzici. Možná časem se 

dozvíme o vztahu mikrokosmu a makrokosmu. Věda má stále nové poznatky. Nezapomínejme, že s 

vědeckým pojetím našeho světa jsme začali až v novověku. Jen se podívejme, jak dlouho trvá náš 

vesmír, jak dlouho je na planetě člověk a jak krátkou dobu jej zkoumáme. 

PZ: Vždyť i astronomie za těch posledních dvacet let neuvěřitelně poskočila.  

… Impulsy z psychologie …  

MS: Bavíme-li se o psychiatrii, neměli bychom vynechat ani impulsy, které přicházely z psychologie a 

od lidí, kteří vykonali v tomto poli obrovskou práci. Narážím tím na takové osobnosti jako je Carl 

Gustav Jung, Sigmund Freud, později Němec narozený v Praze Alfred Adler, z novodobých Viktor 

Frankl, také Carl Rogers, ze soudobých Yalom. Táži se proto, že vám psychiatrie připadá hodně 

empirická a též jste mi řekl, že psychiatr bez oboru psychologie by chodil v temnotách.   

PZ: Ze mě vane duch biologické psychiatrie, což je již trochu staromódní, ale vždy mi to bylo nejbližší. 

Lituji, že jsem oblast psychoterapie nezvládl dříve. I když v mládí jsem zmíněné autory četl, tak mi 

nejsou tak vlastní. Co se mi líbilo, byla interpretace snů od Freuda. Také mám kladný vztah k Jungovi 

a Adlerovi.  

MS: Nutno říci, že právě mezi Jungem a Freudem …  

PZ: … byly spory.  

MS: Nejprve byl Jung jeho žák, ale poté došlo k oddělení. Jung reprezentoval duchovní přístup, vliv 

náboženství. Freud byl tím, kdo přišel s tím, že dušení procesy silně ovlivňuje lidská sexualita.  
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PZ: V tomto ohledu to přehnal.  

MS: Nesmíme zapomenout, že se zřejmě z jeho díla vytrhují slova a věty. Vnímavý pozorovatel se jistě 

táže, zdali není tato osobnost vulgarizována?  

PZ: Jistě tomu tak je. Zažil jsem, že v Anglii byly takové pokusy, kdy se psychiatři pokoušeli vypadat 

psychoanalyticky a neměli příslušné vzdělání, trénink, tak dospívali ke směšným závěrům. To však 

byla jejich vina. Bylo to tam módou.  

MS: Možná neměli správnou pohovku.  

PZ: Jistě tam existovaly velice uznávané čistě psychoanalytické osobnosti. Také mně byl velmi 

sympatický Adler, který se mi zdá pozapomenutý, a to svou teorií touhy po moci, frustrací z touhy po 

moci.  

MS: Jeho postoje rezonují s dobou, v níž žil.  

PZ: To ano.  

MS: Sám jste zkoušel psychoanalýzu na sobě? Asi tak, že byste ležel a nechal si interpretovat vaše 

spontánní asociace.  

PZ: Ne, to jsem nestačil. Jistě Pavel Grof a ostatní byli analyzováni. Všichni slavní psychoanalytici u 

nás, kterých je málo, tak skoro všechny analyzoval doktor Haas. Byl „otcem“ psychoanalýzy u nás. Byl 

jednak psychiatr praktik na ambulanci. Byl to tajný učitel psychoanalýzy. Neustále si vybavuji slova 

Pavly Helerové, že bych si psychoanalýzu nemohl finančně dovolit.  

MS: Dobrá, ale co taková logoterapie? Viktor Frankl, zakladatel, jenž musel projít peklem 

koncentračních táborů, nakonec dokázal díky své integrované osobnosti založit školu, která obhajuje 

smysl života.   

PZ: Také je tím, jehož díla beru rád do rukou. On je existencialista. Existencialismus po válce a v 

padesátých, šedesátých letech neobyčejně vzkvétal. Zřejmě to bylo dáno situacemi a stresy, které 

jsme prožívali. Asi před rokem jsem to zmínil na jednom sezení o psychoterapii v Jeseníku. V diskusi 

jsem poznamenal, že se mi zdá, že Franklův existenciální fenomén hodně z té školy vymizel. Přišli za 

mnou mladí psychiatři, kteří mně ujistili, že se stále pokoušejí sdružovat, a proto existenciální škola 

psychoterapie žije.  

… Popper a jiní …  

MS: Rád bych připomenul jednu skutečnost vztahující se k panu Freudovi. Soudím, že to byl Karel 

Popper, jenž vlastně říkal, že Freudova metoda není vědecká, jelikož ji není možné falzifikovat. To 

znamená, že psychoanalýza je pavědou. Obdobný postoj je možné nalézt u Masaryka, Čapka.   

PZ: S Popperem souhlasím a obdivuji jej. Soudím, že jsem „k němu“ přivedl i Cyrila Höschla, jemuž 

jsem kdysi půjčil jeho životopis …  

MS: … nazvaný Věčné hledání.  
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PZ: Od té doby se stal nadšeným popperovcem a přeložil část této práce do češtiny. On Freuda a 

marxismy pokládal za nevědecké, neprokazatelné. Na druhé straně Crick, spoluobjevitel šroubovice 

DNA, Freuda hodnotil dosti laskavě. Někde píše, že Freud byl brilantní beletrista s neobyčejně 

dobrými nápady, ale nebyl to vědec v našem slova smyslu.  

… Psychoterapie …  

MS: Spontánně jsme přešli na otázku psychoterapie. Jaké podle vás je postavení této pomocné 

disciplíny v psychiatrické praxi?  

PZ: Soudím, že je důležitá a chybí mi. Pacienty, o kterých soudím, že potřebují hlavně psychoterapii, 

odkazuji ke zkušeným, pokud možno seriózním psychoterapeutům.  

MS: Někdo by mohl říci: „Dobrá, člověk může posloužit lidem. Člověk nemusí mít bůhví jakou školu, 

aby se v praxi uplatnil.  

PZ: To jistě. Selský rozum je důležitý, anebo vhled, jenž může být individuální. V tom směru jsou 

jedinci talentovaní a ti druzí…  

MS: Soudíte, že na tomto poli došlo ke zlepšení.  

PZ: To došlo. Možná někdy s převahou psychoterapeutického postupu, jak se to děje v reakcích na 

minulé výstřelky. Ke zlepšení ale rozhodně došlo.  

MS: Říkáte, že pokud člověk usiluje o duševní zdraví, měl by užívat jak doporučené pilulky, tak …  

PZ: … tak psychoterapii. Jistě, měl by si vybrat. Je to konečně v atestačním školení. Člověk nemůže 

znát všechny směry, ale jen některé z těch uznávaných.   

 

Dialog o mozku s prof. Petrem Zvolským16: 

MS: Naše listopadové setkání v roce 2012 chci věnovat otázce mozku. Je banální, když řekneme 

pouze, že mozek je naší nedílnou součástí. Díky mozku může vzniknout naše „Já,“ máme vědomí, 

vnímáme svět, a tím vytváříme cestu i k porozumění sobě samým. Jaké otázky si jako psychiatr 

kladete ve vztahu k mozku a všemu, co s ním souvisí? 

PZ: Pochopitelně je to pro psychiatry centrální otázka, která se až nyní může pomalu začínat řešit. 

Mozek měl neustále tu nevýhodu, že nebyl přístupný (kromě primitivních rentgenových přístupů). 

Nyní, když je přístupný počítačovou tomografií, funkční magnetickou rezonancí, tak se přece jen 

stává dostupnějším. Progrese ve vývoji poznání začíná být viditelná.  

MS: Dříve byli lidé při zkoumání mozku většinou odkázáni na chirurgy, respektive neurochirurgy.  

PZ: To byly počátky chirurgie. Bylo možno zkoumat to, co bylo z mozku vyříznuto z patologických 

důvodů, přitom se něco dalo objevit.  

                                                           
16

 Dialog byl veden ve čtvrtek 8. 11. 2012 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského Ke Karlovu 11, 
Praha 2, Nové Město  
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MS: Tak nějak postupoval René Descartes, když se zabýval poznáním a duší.  

PZ: A objevil, že duše se skrývá v nepárovém orgánu mozkové šišinky.  

MS: Nesmíme zapomenout ani na našeho Jana Jesenia, jenž také považoval pitvy za přínosné pro 

poznání o lidském těle. V minulosti bylo možné odkrýt mozek jen pomocí chirurgického zákroku.  

PZ: Byl to především mrtvý mozek, jenž byl podrobován experimentům. Nyní máme možnost 

částečně pozorovat i živý mozek. Výmluva, kterou jsme dříve měli na nedostupnost mozku v kostěné 

schránce lebky, začíná odpadat. Není úplně pryč, ale ustupuje.  

MS: Jakou důležitost má mozek pro psychiatra? Vy přece nepracujete s mozkem jako takovým, ale 

s vědomím, tedy s tím, co člověka dělá člověkem. Naše Já nemusí být plně integrováno a jeho nemoci 

zkoumá váš obor. Dá se říci, že otázka mozku je záležitostí neurochirurgů, neuropatologů, nebo se 

mýlím?  

… Síla mozku …  

PZ: Mozek je pro mne čím dál více fascinující. Nad mozkem jako bublina je naše vědomí. To můžeme 

ztotožnit s jástvím a duší. Je to kardinální otázka a neuchopitelná věc, jež je mimo nás, je imateriální, 

ovšem má materiální obsah. Přesto žijeme v této bublině. Nedovedeme si vůbec představit život bez 

této bubliny a jáství.  

MS: Ale jsou myslitelé, kteří tvrdí, že pokud existuji já, existuje svět, a když neexistuji, tak… Říká se jim 

solipsisté.  

PZ: To je nevyřešená otázka…  

MS: …kterou řeší Pán Bůh.  

PZ: Je to ovšem otázka, jestli se vznikem vědomí vyššího řádu (Edelman rozlišuje vědomí nižšího řádu 

u zvířat a vyššího u člověka) si člověk musel vytvořit nějakého Boha k obrazu svému, aby měl smysl.  

MS: Kriticky koncept Boha napadli materialisté.  

PZ: Neustále to k tomu svádí.  

MS: Ale člověka to utěšuje. Pokud by člověk neměl útěchu, tak by se ze světa, jenž jej obklopuje, mohl 

zbláznit. Vidím, že s problémem mozku jste si spojil problém vědomí. To je to klíčové. 

PZ:  Psychologie popisuje stavy normálního a patologického vědomí, snaží se kategorizovat částečky 

normálního a narušeného vědomí. Řekl bych, že je to naše centrální otázka. Souhlasím s tezí, že naše 

mysl je malý vesmír.  

MS: Myslíte Rogera Penrose?  

PZ: Ano, s ním se shoduji. Nyní, v neurovědách, se často objevuje názor, že mozek je nejsložitější 

známý živý orgán, jenž má miliardy spojení, což znamená, že má planetární rozsah.  

MS: Znamená to, že bychom v našem mozku našli složitou Zemi, kde žijeme, a také sluneční soustavu?  
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PZ: Nebral bych to konkrétně astronomicky, jde mi spíše o složitost propojení jednotlivých částí. Sám 

celek musí být úžasný. Je těžké si představit něco vyššího… Nedávno jsem nahlédl do práce Guilia 

Tononiho, což je známý neurovědec…  

MS: U nás je známý Damasio…  

PZ: Ano, to je v té úrovni. Dokonce to byli spolupracovníci. Jeho práce se jmenuje podle písmena 

řecké abecedy Phí. Celá kniha nese název: Jak se měnilo vědomí v duši. Tononi vychází z Galileiho 

snu. Tam je zajímavá skutečnost. Galileo byl otcem měření a přesnosti a doufal, že bude možné 

změřit i duši. Je to velmi pěkné. Ve snu se objevuje Sanctoruis, což je postava z jedné komedie, ale 

také jméno slavného padovského učence, jenž byl přítelem Galilea. Proslavil se tím, že tvrdil, že vše je 

nutné změřit. V tom Galilea následoval. Část života strávil na zvláštní zavěšené sedačce, kde se 

neustále vážil. Tak zaznamenával odchylky a také všechno, co do něj přichází a co z něj odchází. 

V měření sice našel změny, ale přisoudil je výparům z těla. Poté následovaly jiné pokusy, kdy vážili 

zvířata před smrtí a po smrti. Zjistili, že váha je stále stejná, že pro duši tam není místo. Sen pokračuje 

chórem, v němž vědec konstatuje, že se duše nedá změřit a že asi není. Chór odpovídá, že mozek - a 

to odkazuje na Platóna – zrcadlí stíny skutečnosti a zdaleka ne komplexitu světa. Duše nemá prostor, 

ale představuje jediný bod, jenž je všudypřítomný, a proto nemá přesně určené místo.  

MS: Kdyby se dnes používaly metody, jež jsou spjaté s počátkem novověku, tak by se jim mnozí z nás 

smáli.  

PZ: Nyní si připravuji přednášku na téma: „Jak nám pomáhají zjemnělé metody v zachycení mysli“. 

Máme sice jiné techniky měření v podobě zobrazovací…  

MS: Dobrá, ale kdyby za vámi přišel člověk, který by tvrdil, že se dá duše zvážit, tak byste neměl chuť 

naordinovat mu léčbu?  

PZ: Ne, to ne. 

MS: To byste byl dost milosrdný. Kdybyste to řekl nějakému ne vnímavému lékaři, psychiatrovi, tak by 

vás považoval za vyšinutého...   

PZ: …fantastu…  

MS: …ba nemocného člověka.  

PZ: To zdánlivě imateriální vědomí, které se nad námi vznáší, je neustále záhadou.  

MS: Ano a je záhadou tím větší, čím více se do mozku snažíme proniknout.  

PZ: Je vždy otázkou, do jaké míry. Ta otázka nebude nikdy definitivně zodpovězena.  

… Kvalita otázek …  

MS: Myslíte, že si takovéto otázky kladou neurologové, neuropatologové? 

PZ: Řekl bych, že v tom je asi rozdíl. Neurologové jsou přece jen více materialističtí, pragmatičtější. 

Soudím, že pokládají tyto otázky za neřešitelné a netestovatelné podle Poppera. Všichni neurovědci, 

kteří se touto problematikou zabývají, vám řeknou, že do nedávné doby bylo skoro pohoršlivé 



102 
 

zabývat se v neurovědách vědomím. To proto, že to byl nevědecký termín. Až nyní to proniklo do 

vážné vědy.  

MS: Můžeme říci, že to z filozofie přešlo to oblasti, které se anglicky říká „hard science“ a která 

pracuje s hypotézami a jejich ověřováním. Zmínil jste Poppera, tak on sám se zabýval touto otázkou. 

Důkazem je kniha, jež nese název The Self and Its Brain. Popper k mapování této oblasti přispěl 

tématem interakcionismu.   

… Využití mozku …  

MS:  Jak si vysvětlujete skutečnost, že náš mozek využíváme jen z desetiny? To je názor Alberta 

Einsteina. Mozek je nejsložitější orgán. Je perfektní z hlediska své skladby, nicméně ho užíváme z malé 

části.  

PZ: Věřil bych tomu, ale netroufal bych si říci konkrétní procenta. Pravděpodobně je to individuální. 

Einstein využíval své možnosti více než kdo jiný. Je to dáno také tvrdou prací, tvrdým cvičením, což 

vám například potvrdí každý geniální hudebník, interpret. 

MS: Takoví lidé musí neustále cvičit a cvičit. 

PZ: Osm hodin cvičit. Týká se to svalového tréninku při sportu, to je jedna část. Druhou částí bude - 

aspoň to si představuji já -, že tito lidé mají jiné neuronální spoje, či je mají jinak uspořádané. 

Četnější, více strukturované, bohatší. Můžeme si to představit jakkoliv.  

MS: Nalezneme tak korelaci mezi výstupem mozku a jeho namáháním. Čím více budeme mozek 

zatěžovat, čím více budeme mozek trénovat, tím lepších výsledků bude dosahovat.  

PZ: Je to vidět u mentálně retardovaných, zvláště u nižších stupňů. Když jsou pečlivě vychovávaní 

rodiči, v dobrém prostředí, když se jim věnuje hodně péče, tak jsou zcela jiní a mnohem schopnější 

existovat ve společnosti.  

MS: Nesmíme zapomenout, že k tomu musí být společnost uzpůsobena.  

PZ: Nyní můžeme vidět posun. 

…  Části mozku …  

MS: Bez kterých částí mozku člověk nemůže žít? Vzpomeňme na případ Phinease Gage, jenž žil 

v polovině devatenáctého století. Tento člověk pracoval na dráze a přišel k pracovnímu úrazu, který 

proměnil jeho duši, protože byly ochromeny frontální laloky jeho mozku. Člověk, jenž byl spolehlivý, se 

stal nespolehlivým, ztrácel zábrany… Jaké části mozku by člověk neměl ztratit, aby zůstal člověkem?  

PZ: Neurolog či František Koukolík by vám odpověděli přesněji. Zřejmě by člověk neměl přijít o 

frontální a prefrontální laloky, orbitální části frontální kůry, také temporální laloky jsou strašně 

důležité.  

MS: Pokud přijdeme o tuto část mozku, dá se říci, že se z člověka stane pouhý živočich?  

PZ: Nejvíce utrpí zábrany, které člověk získává prostřednictvím naučené morálky. Konečně to vidíme i 

na netraumatických procesech, kdy dochází k organickým změnám mozku ať již kvůli Alzheimerově 
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chorobě či arterioskleróze. Ty se mohou velmi citlivě projevit, i když ještě není ani tušení o poruchách 

paměti a změnách osobnosti. Stařeček ctihodný soudce obtěžuje ženy a podobně.  

…Velikost mozku …  

MS: Jaký je podle vás vliv objemu mozku vzhledem k výkonu člověka, k jeho inteligenci? 

PZ: Objem mozku je jistě důležitý. Evolucionisté mohou dokázat, jak se jeho velikost a hmotnost 

zvětšují s vývojovou stupnicí živých organismů. Z mého pohledu to ale není absolutní míra. 

Pravděpodobně máme lidi s velkým mozkem, kteří mohou být mentálně retardovaní. 

MS: Ze zjištění víme, že Beethoven neměl příliš velký mozek, a přesto to byl génius. Můžeme říci, že 

mozek našich předků v pravěku byl menší ve srovnání s dneškem. Jsou však výjimky, že člověk s malým 

mozkem může být geniální.  

… Paměť …  

MS: Jaký význam má podle vás pro život člověka paměť?  

PZ: Pro tvůrčí i vědeckou práci má velikou důležitost. Vidíme to na geniálních matematicích a fyzicích, 

kteří většinou mají paměť v určité oblasti neuvěřitelně vyvinutou, ať se to týká matematiky, nebo 

prostého počítání. Takoví lidé spočítají v minutě, ba v sekundách to, na co jiní potřebují počítač. 

Vzpomínám si, že jeden slavný nobelovský fyzik věděl skoro vše a obrovsky si na tom zakládal. Při 

velké tvořivosti měl ohromnou encyklopedickou paměť. Ať se jej kolegové zeptali na cokoliv, vždycky 

jim podal podrobné vysvětlení.  

MS: Člověka někdy napadne, zda vědět vše o všem je účelné. Pro mnohé z nás by to mohlo být 

stresující.  

PZ: Je znám ruský novinář, jenž neměl vymazávání paměti. Tuším, že je popisován Goldbergem. Měl 

takovou paměť, že mu strašně překážela. To proto, že si pamatoval vše minutu od minuty. Jednoduše 

nemohl nic zapomenout.   

MS: Aby člověk mohl žít, je dobré, aby měl v mysli ochranné filtry, jež zabraňují přehlcení paměti.   

PZ: Nebo spíše dovedou vymazat podružné věci i traumata.  

MS: Například když někdo prožil druhou světovou válku…  

PZ: To vede k oslabení člověka.  

MS: Ale jak si vysvětlujete skutečnost, že obrovská paměť je uložena v tak malém orgánu – 

hipokampu, jenž je obsažen v obou hemisférách. Také se nazývá mořský koník.   

PZ: Jsou to reverberační okruhy, které se zpevňují či oslabují například opakováním či emočním 

působením. Je známé, že si něco pamatujete celý život, jelikož to bylo doprovázeno silným emočním 

zážitkem.  

MS: Nemáte vysvětlení, proč je to zrovna tento orgán?  

PZ: Bohužel ne.  
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MS: Jak se podle vás dá paměť cvičit? Co by měl dělat člověk, jenž trpí ztrátou paměti? Je zřejmé, že 

paměť s přibývajícím věkem slábne.  

PZ: Trénink, třebaže dnes je zase přeceňován, smysl rozhodně má. Je to vidět na hercích, kteří jsou 

cvičeni memorovat obrovské texty, verše. Paměť je vycvičenější. Může to narazit na hranici organické 

nemoci, ale i ta se dá oddálit, zpomalit.  

… Inteligence …  

MS: Ještě bych se zastavil u inteligence. Tento termín se často užívá. Co pro vás toto slovo znamená?  

PZ: Obdivuji lidi s vysokou inteligencí. V této souvislosti si vzpomínám na profesora Dobiáše, jenž 

vždy říkal, že co jej neustále fascinuje a někdy svádí až k nekritickému hodnocení, jsou vysoce chytří a 

inteligentní lidé. Ti jej okouzlují. Na druhou stranu musíme rozeznávat akademickou inteligenci a 

přirozenou inteligenci. Jsou lidé, kteří ji mohou využít, a naopak. 

MS: Ne nadarmo se říká, že na světě se pravidelně narodí mnoho géniů, ale nejsou využiti, jelikož se 

jim nedostane vzdělání, zapadnou, třebaže měli dispozice.  

PZ: To je jistě důležité. Také je významné - a to si pamatuji ze starších psychologických spisů -, že jsou 

geniální lidé vybavení v určitém směru geniálními schopnostmi, jejichž genialita je omrzí a raději se 

ztratí do velmi průměrné existence.  

MS: Není to škoda?  

PZ: Asi ne. Možná jsou šťastnější.  

MS: Člověk, jenž je vysoce inteligentní, má možná problémy s komunikací. 

PZ: Nevidím důvod. Může to být různé.  

MS: Raději byste přijal vysokou inteligenci a do jisté míry se stranil průměru, nebo byste raději byl 

s průměrem?  

PZ: Raději to první.  

… Mít mozek druhých …  

MS: Při procházení otázek týkajících se mozku bych se rád zeptal, jaký mozek byste si vybral, kdybyste 

mohl? Například které osobnosti? Je to hypotetická otázka, ale volil byste raději být sám sebou, 

třebaže byste nedosahoval takových výkonů, jako tomu je u lidí, jejichž mozek je geniální? 

PZ: Abych se přiznal, tak géniem bych být nemusel. Spíše bych se smíchal.  Přidal bych více 

extroverze, přidal bych více optimismu.  Možná bych si přál větší kontakt s realitou. Co se týče 

osobností, tak o tom jsem neuvažoval. Ale fascinují mě osobnosti, jako byl Shakespeare či Montaigne. 

I když bohužel toho druhého znám jen málo.    
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Dialog o psychiatrickém vyšetření s prof. Petrem Zvolským17: 

MS: Určování diagnóz patří k základním výkonům lékaře, a proto bychom tuto činnost neměli 

opomenout. Pamatujete si na první vyšetření pacienta, které jste vykonal, a jakou diagnózu jste určil? 

Tážu se proto, že první kontakt si lidé většinou pamatují a mají tendenci si ho zapsat do mysli.  

PZ: Bylo to ještě na klinice v rámci čtvrtého ročníku, když jsem začal vyšetřovat pacienty v  zájmovém 

kroužku. Většinou mě vedl asistent Študent, pozdější profesor, jenž byl dobrým  inkvizitivním 

vyšetřujícím. Ptal se mě, když mě kontroloval: „Proč si myslíš, že je to to a ne ono?“ Byl jsem znalý 

osnovy vyšetření, sám jsem ji vypracoval. Profesor Študent ji rozebral, co by tam mělo být, co již ne, 

co by se mělo ještě doplnit. To proto, abychom věděli, kam směřuje diagnóza, respektive zda se můj 

dojem o možné diagnóze liší od jeho. Německá škola i naše česká byly zaměřeny na 

psychopatologickou diagnózu, což jsem měl rád. Dodávala vyšetření kategorickou přesnost, 

pochopitelně ovlivněnou kvantitativní povahou našich znaků, nikoliv kvalitativními údaji. V tom jsem 

našel zalíbení.  Rozdíly mezi iluzí, vizí … Připadalo mi to jako jisté umění. Jednak v tom byly zkušenosti 

a také intuice. To anglosaská psychiatrie zdaleka neměla. Možná že je to blud, ale vždy jsem si ze 

svých tamních pobytů odnesl, že nedělají přísné rozlišení. Je jim to dost jedno. Spíše nazvou bludem 

to, co bychom my bludem nenazvali. V tom byli vycvičeni. V podstatě moderní klasifikaci 

zglajchšaltovali, a to vlivem anglosaského přístupu a zejména vlivem americkým. Sice mají 

psychologické termíny, ale na diagnostické kategorii se moc netrvá. Ta se značně rozšířila a hranice se 

rozpustily.  

… Postup stanovení diagnózy …  

MS: Zmínil jste osnovu vyšetření, která má lékaře dovést ke správné diagnóze. Můžete to rozvést a 

objasnit? Je to jiné než u chirurga či obvodního lékaře. Čím se psychiatrické vyšetření odlišuje od 

ostatních oborů?  

PZ: Jistě se to liší podrobnou anamnézou, podrobným záznamem. Asi se má začínat od vlastních 

potíží, neptat se… 

MS: …jak se cítí? 

PZ: Ano, jak se cítí babička či jaké byly nemoci v rámci rodinné anamnézy. Je nutné se zeptat, jaké 

potíže pacient pociťuje. Záleží ovšem na východisku. Když je pacient nepřátelský, hostilní a myslí si, že 

není nemocný, tak je naopak dotazem na pocity psychické nemoci dotčený.  

MS: Co se o mě zajímáte! 

PZ: Ano, přesně tak. To je samozřejmě dovedeno ad extrémum. Tak by psychiatrovi neměl odpovídat, 

když nesouhlasí s vyšetřením. Kupodivu, pokud se začne obecnými, neutrálními otázkami na adresu, 

datum narození, tak se pacient poměrně často rozpovídá a lékař si získá důvěru.  

MS: Zeptáte se, jaký je den, kolik je hodin.  

                                                           
17

 Dialog byl veden v úterý 10. 4. 2012 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského na Psychiatrické 
klinice Ke Karlovu 11, Praha 2.   
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PZ: Ano, tyto úplně primitivní orientační otázky, které vypovídají o bazální orientaci u organických 

potíží či u zmateností, vytvoří jistou cestu, že se pohovor zdá nevinnější.  

MS: Kdybychom použili slova z chirurgie, můžeme to označit jako jemné naříznutí skalpelem.  

PZ: Ano, ten to pomalu otevře. Zde je zajímavé, že pokud jsou lidé pod vlivem bludu, pod působením 

akutní nemoci, tak svůj odpor, že nic sdělovat nebudou, emočně nevydrží. Nakonec to v nich 

vybuchne. To je též časté.  

… Vedlejší projevy …  

MS: To znamená, že psychiatr se během vyšetření může setkat též s agresivitou?  

PZ: Může, může. To je jisté.  

MS: Je to povolání, které bychom mohli s jistou nadsázkou nazvat jako životu nebezpečné.  

PZ: Ano, vždycky je tam riziko. To jsme mohli jasně vidět na Karlu Hynkovi. Musíme vždy dodržovat 

zásadu, jak nás učila klasická psychiatrie, abychom byli v bezpečí. Pamatuji si, že jsem jednou 

přeorganizoval vyšetřovnu, byl jsem v rohu za stolem, a to mi bylo vytčeno. To proto, že jsem si 

zastavil možnou únikovou cestu, kdyby mě někdo napadl. V psychiatrické vyšetřovně má být vždy 

úniková cesta.  

MS: Vám se naštěstí nestalo to, co se stalo Karlu Hynkovi.  

PZ: Nestalo se mi to. Ani facku jsem nedostal!  

MS: Šťastný to člověk! 

PZ: Pamatuji se, že se na mě vrhnul jeden pacient, ale to bylo při vizitě. Byl to psychotický, velmi silný 

muž. Kolega Zemek mě ubránil.  Vrhnul se na něj a zpacifikoval jej.  

… Sémantika pacienta …  

MS: Když s pacientem hovoříte, musíte proniknout do sémantiky jazyka nemocného. Pacient se 

vyjadřuje verbálně i nonverbálně a během komunikace užívá různé síly obou částí, které se vzájemně 

doplňují a někdy mohou jít i proti sobě. Vyšetřování psychiatrických pacientů je asi časově náročné. 

Musíte s ním vydržet, musíte skousnout reakce, které jsou nelogické…  

PZ: To nás učil Dobiáš. Měli bychom dávat přednost tomu, aby se pacient vypovídal. Poté to 

upřesňujeme doplňujícími dotazy. Je to klasický a účinný přístup. Jsou pacienti, kteří vás zaplavují 

slovy, kteří rádi mluví. Byli by schopni vás zaměstnat hodiny popisem svých potíží. Zejména hysteričtí 

pacienti a také neurotičtí. Ti hovoří velmi podrobně a rádi. Je proto nutné hovor taktně doplňujícími 

otázkami vymezovat.  

… Čas vyšetření a obtíže při vyšetření …  

MS: Musel jste někdy vyšetření pacienta přerušit, protože jste byl vyčerpán nebo protože pacient byl 

tak výmluvný, že vám nezbýval čas? 
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PZ: Také se to stane. Ne sice mnohokrát, ale stalo se to. Věděl jsem, že to nemělo dál cenu, a 

nepokračoval jsem. Vyšetření bylo odloženo.  

MS: Jak dlouho trvá průměrné vyšetření pacienta? Vy se s ním nepohybujete pouze v přítomnosti, ale 

též prozkoumáváte jeho minulost. Chirurg vidí cosi zlomeného a koukne se na rentgenový snímek.  

PZ: To je milé porovnání chirurgických dekurzů s našimi. Chirurgické sestávají z několika řádek, tedy 

kde bolí žebro a podobně, je to skutečně pár řádek. Nyní se to trochu změnilo, záleží na škole. U 

čerstvých příjmů je dobré udělat celou anamnézu, na což máme osnovy, a to za předpokladu, že je 

pacient v plné svěžesti. Člověk to také může přizpůsobit situaci. To znamená probrat aktuální potíže a 

poté se obrátit k osobní anamnéze, rodinné anamnéze, opatrně se zeptat na výskyt psychických 

nemocí v rodinách.  

MS: To je otázka jedince, kterého obvykle doprovází rodina. I s tou je třeba spolupracovat. Tážu se 

proto, že někdy je pacient prohlášen za zdravého, ale ono to tak být nemusí…   

PZ: Ano, to je velmi důležité. Někdy dokonce simuluje a vy podceníte, co vám hlásí rodina. 

MS: Je důležité znát obě strany.  

PZ: Sám nerozumím dobře psychiatrickým školám, převážně terapeuticky zaměřeným, které výslovně 

nechtějí být ovlivňovány názorem blízkých příbuzných a nevyslýchají je. Zbavují se tím objektivní 

zprávy, byť se někdy výpovědi rodiny od skutečné objektivity mohou odchylovat.  

… Stanovení diagnózy …  

MS: Jak rychle určíte diagnózu? Konzultujete to? Jako mladý lékař jste zřejmě musel konzultovat se 

svým nadřízeným, nebo jste měl volné pole působnosti?  

PZ: Jistě, zpočátku jsme korigováni byli. Bylo cenné, když s námi diskutovali diferenciální diagnózy. Na 

to vždy velice dbal Dobiáš, aby se probraly diagnostické skupiny, které mohly přicházet v úvahu, i to, 

proč v úvahu nepřicházejí. Poté se vám vydělí případy, které jsou jasné, učebnicové. V tomto ohledu 

mám rád bývalé endogenní deprese – major depressive disorders. Ty mají klasické příznaky, ranní 

pessima, ale to nemusejí mít všichni, hubnou, jsou spaví, či naopak v noci nespí, mají sebevražednou 

či depresivní rodinnou anamnézu. Ty se poměrně dobře diagnostikují. Horší je to se schizofrenními 

poruchami, kde se člověk neubrání chybám i při značné zkušenosti. Je to vrchol diagnostického 

umění.  

MS: Lékař, felčar pracující s duší, se stává umělcem.   

PZ: Jde tam spíše jen o tušení, a to hlavně u počínajících případů, u těch naznačených, kde dochází 

k rozpadu myšlení a přitom není nic vidět. Vyznačují se vágním, vatovým myšlením. Pacient vám 

trochu uniká, protože neodpovídá přesně na to, na co se ptáte. Vy to však příliš nevnímáte, jelikož to 

není příliš zřetelné. Zrovna nedávno jsem se seknul, a bylo to u „protekčních“ pacientů. Byla to 

výborná, strašně sympatická rodina z lékařského stavu, kde vznikla schizofrenie. Byla však atypická, 

ovšem měla katatonní rysy, které jsem ale nedokázal akceptovat jako katatonii. Pořád jsem to nějak 

kroutil, aby to katatonní schizofrenie nebyla, ale ona byla. To jsem se mimořádně spletl.  

MS: Po omylu následuje omluva, že?  
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PZ: Mnohokrát jsem se těm rodičům omlouval a říkal jsem, že by měli jít k jinému lékaři. Jsou to však 

noblesní lidé a zůstali jsme ve velmi dobrých poměrech, i když to byl mimořádně těžký případ. 

Osobnost, disimulace a projev byly tak kultivované, že pokud by pacient neupadl do katatonního 

stuporu, tak to bylo nezřetelné. Já jsem měl dojem, že je to v oblasti afektivních poruch.     

MS: Je asi běžné, že pokud si člověk není jist, tak pacienta pošle na další vyšetření.  

PZ: Víte, dělali jsme vše možné. Trochu mě zavedlo… S Josefem Faberem dost věřím na temporální 

epilepsie, jimž se on velmi věnoval. Tento pacient na mě působil dojmem, že právě on by mohl trpět 

temporální epilepsií. Můj kolega to svými vyšetřeními celkem dobře potvrzoval. To mě hodně 

ovlivnilo.  

MS: I mistr se může seknout.   

PZ: Ano, s tím souhlasím.   

… Předstírání nemoci …  

MS: Rád bych se zeptal, zda k vám na kliniku přicházejí lidé, kteří nemoc jen předstírají.  

PZ: To bylo málo. Je pravdou, že jsem dost naivní v porovnání s praktickým psychiatrem. Ten může 

být lepší v odhalování těchto účelových záležitostí. Sám jsem měl tendenci trochu to podceňovat. Ale 

stalo se to. Jednalo se o účelové záležitosti v oblasti hysterie. Jednou jsem měl ošklivou zkušenost 

v soukromé ordinaci a ze začátku jsem jí nalítl.  

… Ambulantní či ústavní léčba …  

MS: Když se s pacienty setkáte v ordinaci, tak rozhodujete: Vy můžete být léčen ambulantně? 

PZ: To je běžné.  

MS: Takové pak posíláte… 

PZ: …na psychoterapii, která se vede odborným způsobem a já ji nemohu nabídnout. I na 

psychoanalýzu. To však výjimečně, jelikož spolupracuji s psychoanalytikem, jenž je rozumný v tom, že 

uznává, že jsou deprese, které psychoanalýzou léčit nejdou a musí být léčeny antidepresivy. Já 

předepisuji pacientům léky a on je léčí psychoterapií.  

MS: Na kliniku se dostanou lidé v ohrožení života, kteří nemohou v rámci všedního dne fungovat. Jak 

vnímáte komunikaci s těmito pacienty? Pokud je člověk pomatený, tak by lékař na klinice, jenž má na 

starosti několik pacientů, měl usilovat o vysvětlení situace samotnému hospitalizovanému. Měl by se 

snažit dešifrovat jeho životní situaci. Ale často se můžeme setkat s tím, že přijde lékař, zeptá se: „Jak 

se cítíte?“  Vy mu cosi řeknete, a on jde za pár desítek sekund dále. Neměl by lékař dělat více?  Neměl 

by se více starat o pacienta a vysvětlovat mu jeho existenciální situaci?  

PZ: Myslím si, že se to dělat snažíme. U některých pacientů to funguje a nakonec se dají přemluvit 

k hospitalizaci alespoň dočasné. U některých ale narazíte na naprostý ne náhled.  Ti to vezmou 

hostilně a nemůžete je přesvědčit ani ve spolupráci s rodinou. Asi jsem vám líčil případ paní 

s manicko-depresivní poruchou… Ta se oběsila. Přitom rodina spolupracovala. Z dobré vůle, ze snahy 

nezkazit Vánoce ji nechali doma. Měla zde objednané lůžko a nevyužili to.  
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MS: A nakonec to skončilo rodinnou tragédií.  

PZ:  Ta pacientka mohla žít dále.  

… Nutnost disciplíny …  

MS: Dobrý psychický stav předpokládá disciplinu. Když je někdo konfrontován s duševní nemocí, 

dochází na psychiatrii, tak se musí řídit radami lékaře. Třeba když bere léky, které se nesnášejí 

s alkoholem. Jak se vám dařilo ovlivňovat lidi v tomto směru?   

PZ: Je známé, že studie zaměřená na compliance, tedy dodržování rad, spolupráci s lékařem, přináší 

pesimistické zjištění. Jen polovina pacientů, i méně, poslouchá rady lékařů a užívá léky. Je to čím dál 

horší. To proto, že jsme vázáni atmosférou „práv“ pacientů a jejich svobodného rozhodnutí. To se 

týká i nucených hospitalizací. Soudím, že je to ke značné škodě pacientů.  

MS: To je nemilé. Přece pokud jsou práva, tak jsou též povinnosti pacientů.  

PZ: To prosazujeme pořád.  Hlavně rodiny byly velmi pro. Existují spolky pacientů a i ty se začínají 

dožadovat určení povinností pacientů, protože ti jsou bez léčby bezbranní.  

MS: Nešlo by takového pacienta z léčby vyloučit? Když neplníte mé doporučení, maříte mou snahu, 

tak si hledejte jiného psychiatra.  

PZ: Já to nerad dělám. Nedávno jsem měl cizinku, která byla léta léčena antidepresivy, ale pořád je ve 

velkých pochybnostech, zda její nemoc je major depressiv disorder. Snaží se pochopit svou osobnost 

a odstranit to psychoterapeutickou cestou. Chodí od psychoterapeuta k psychoterapeutovi. Ačkoliv jí 

Seropram viditelně stav zlepšuje, má období, kdy se jej touží zbavit. Říká, že to užívat nemusí, že to 

zvládne sama. Také ke mně dvakrát přišla. Napoprvé jsem ji přesvědčil, ale přišla podruhé, že to 

užívat nebude. Na druhou stranu měla částečně pravdu, jelikož jeden lékař její potíže hodnotil jako 

major depressive disorder, jiný jako dystimii. Mně se to zdálo spíše k dystimii. Jsou to nemoci léčené 

stejnými prostředky. Ona vyslovovala velkou nedůvěru. Tak jsem jí řekl, že si musí ve mne vybudovat 

důvěru, nebo přejít k někomu, kdo jí bude lépe vyhovovat.  

MS: Do jakého věku lékař může fungovat, aby šel s dobou, aby zvládl psychický nápor? Jsou lékaři 

jako docent Vinař, kterému je 86 let a pořád působí v praxi. Vám bude příští rok osmdesát… Kde jsou 

podle vás meze?  

PZ: Pokud nejste dementní, tak meze jsou jistě dány…  Zkušenost staršího lékaře má svou výhodu. 

Jen se trochu bojím, že člověk se stane ledabylým.  Nebo že to bude brát zběžně. To je trochu 

nebezpečné. Mohu si představit, že bych to dělal nad osmdesát, ale nevím. Závisí to na zdravotním 

stavu. Možná si člověk při dovršení té věkové hranice řekne: Tak skončím.            
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Druhý dialog o psychiatrickém vyšetření s prof. Petrem Zvolským18: 

… Otázka psychiatrizace světa …  

MS: Navrhoval bych, abychom ještě jednou otevřeli téma vyšetření. Když vyšetřujete pacienty, 

nepřenášíte pak tuto praxi i do běžného života? To znamená, že každého člověka, s nímž se setkáte, 

hned diagnostikujete: tento člověk má takové a takové vlastnosti, je to tedy schizoidní osobnost, 

tento trpí endogenní depresí, tato žena je jasnou schizofreničkou. Nejste tím ovlivněn?  

PZ: Je to nepochybné, i když se snažíme přílišnou psychiatrizaci svých osobních kontaktů korigovat. 

Řekl bych asi, že tam, kde mám pocit normy, se nad tím příliš nezamýšlím, ať je to jakkoliv těžké. Kde 

jsou nějaké stopy, zejména paranoidity, teatrálního hysterického chování a podobně, tak tam ano. 

Tam tu laickou diagnózu stanovím.  

MS: Často se říká: „Nechovej se jako hysterka.“ Lidé mají snahu diagnostikovat člověka na základě 

vzorců. Mnohdy diagnózy doslova „lítají.“ Člověk si může říci, že to přispívá k objasnění sociálního 

pole. Vy jste psychiatr profesí. Určujete, pojmenováváte, z důvodu tvorby pořádek. Na základě 

chování určíte i limity, co od člověka můžete čekat, jak bude reagovat. 

PZ:  V osobní rovině, ve vztahu k sestře, k rodičům, se mi zdálo, že to sehrálo velmi negativní roli. Má 

nebližší rodina mi zazlívala, že věci psychiatrizuji, a v jistém smyslu na sebe vztahovala negativní 

posudky. Myslím si, že to přispělo k odcizení uvnitř rodiny. Mí nejbližší nebyli rádi a byli by raději, 

kdybych byl v jiném oboru.         

… Starostlivý člověk …  

MS: Nyní bych pootočil list. Jak se díváte na lidi, kteří přijdou k vám do ordinace a řeknou: „Pane 

doktore, přečetl jsem si brožuru a objevil jsem, že mám tu a tu nemoc.“ Lidí s psychiatrickou 

diagnózou přibývá a je přirozené, že se o oblast duše a jejích neduhů lidé zajímají. Berete to jako klad? 

Jak se díváte na tento „aktivismus“ pacienta? Na druhou stranu na Západě navštěvovat psychiatra 

není nic neobvyklého.   

PZ: Asi to má dvě stránky. Pravděpodobně informovanost či tendence „poradit“ se s Internetem, 

informovat se, roste. Někdy to má kladný vliv. Opravdu mám pacienty, kteří si dle toho správně 

diagnostikovali depresi a rozhodli se k léčbě. To myslím je kladný efekt. Ale má to také záporné 

stránky. Dle rysů své povahy si lidé mohou vybírat informace akcentovaně. Zejména u lidí, kteří mají 

depresi a ještě k tomu výrazné nutkavé či puntičkářské obsedantní rysy, je přísné sledování účinků 

léků nebo rizika léků často velkou potíží.  

MS: Vyloučil jste občas autodiagnózu pacienta? Řekl jste někomu: „Sice jste si něco přečetl, ale z toho, 

jak reagujete, vidím, že vlastně nemáte žádnou nemoc, a tudíž nepotřebujete psychiatrickou péči.“ 

Užil jste takových tvrdých závěrů?  

PZ: Jistě se to u hypochondricky zaměřených pacientů může stát.  

                                                           
18

 Dialog byl veden v úterý 17. 4. 2012 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského na Psychiatrické 
klinice Ke Karlovu 11, Praha 2 a ve středu dopoledne 9. 5. 2012 tamtéž.   
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MS: Mně jde o to, zdali jste tento rezultát použil. Možná ne tímto způsobem, ale třeba: „Váš stav není 

tak závažný, abyste musel brát pilulky…“ a pak se s tím člověkem v dobrém rozejít.  

PZ: Pokud se to týká neurotických mechanismů, pokud je to otázka úzkosti, která interpretuje tělesné 

příznaky ve smyslu nemoci, ve smyslu zvýšené obavy. Zásadní věcí je, jak se vám podaří navázat 

psychoterapeutický vztah, rozmlouvat s pacientem, a tak dospět k nějakému vysvětlení. Někdy je 

pacient překvapivě velmi dobře akceptuje, přijme, a nakonec mu i pomůže. Někdy se však s ním 

nedomluvíte stejně jako s lidmi v běžném životě.  

… Cesta k pilulkám …  

MS: Rozmlouváte s pacienty o tom, že se jim svět nelíbí, že je toho na ně v životě mnoho, že jsou ze 

života otráveni. Mnozí lidé si myslí, že psychiatři mají moc předepsat léky, které navodí harmonii, 

přičemž základ jejich problému tkví ve špatném životním stylu.  

PZ: Často nám to může asi uniknout, zejména tam, kde je nějaký zastřený, nepřiznaný, špatný životní 

styl. Týká se to závislosti na drogách, zejména na alkoholu, kterou si postižený nepřiznává. 

MS: Pilulka je pro ně cosi jako pomyslná kouzelná hůlka, kterou se vše změní.  

PZ: Tito lidé léky často žádají. Je nutné jim to často rozmluvit, pokud je to možné, a orientovat je na 

léčbu závislostí a na zlepšení životního stylu.  

MS: Dokážete dobře oddělit nemoc a špatný životní styl? Nebylo by lepší právě pohnout životním 

stylem než být závislý na psychofarmakách? 

PZ: To musím vřele doporučit. Řekl bych, že jsem až staromódně závislý na viktoriánském zdravotním 

stylu. Zastávám heslo: „Ve zdravém těle, zdravý duch.“  

MS: To je sokolské heslo.  

PZ: To je stále ve mně, i když jsem to veřejně nikdy nepropagoval. Ale určitě na to věřím a snažím se 

to propagovat zvláště u neurotických, úzkostných a obavných lidí s nedostatkem sebevědomí. To 

může mít velký význam.  

… Komičnost během vyšetření …  

MS: Rád bych se zeptal, zdali se někdy v ordinaci musíte v duchu smát? Co smích a psychiatrická 

praxe v kontextu příběhů pacientů? Potlačujete v sobě smích a snažíte se být vždy vážný, zachovávat 

dekorum, vzbuzovat důvěru, projevovat zájem o druhou stranu a její problémy? Kdyby to poslouchal 

někdo druhý, tak mnohé skutečnosti mohou vzbudit úsměšek, ale i soucit nebo politování, mimo jiné 

také nad psychickou zátěží při vyšetřování lidí s duševním vychýlením. 

PZ: Mám dojem, že když je dobrý vztah s pacientem, tak to nevede k zesměšňování. Můžete se 

radovat nad směšnou stránkou, aniž byste pacienta zesměšnil.  

MS: Ale některé výpovědi pacientů jsou skutečně pozoruhodné.  

PZ: Vzpomínám si na jednoho kněze, jehož mám velmi rád a velmi dlouho jej znám. Trpí pocity viny, 

které jsou v křesťanství přirozené. U něho jsou ale násobeny jeho onemocněním, což se mu snažím 
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vysvětlit a ulehčit mu tak cestu. Líčil mi, že měli exercicie se svým řádem, jenž je nyní nově řízen ze 

země s jinou kulturou a s mnohem otevřenějším způsobem, než tomuto knězi připadá vhodné. Měli 

duchovní cvičení a on mi s hrůzou říkal, že to bylo v hotelu se třemi hvězdičkami. Musel jsem se smát, 

říkal jsem mu: „Pane, ještě že to nebylo v hotelu s pěti hvězdičkami.“ On cítil vinu,… 

MS: …že tam musí být. 

PZ:  V přepychu, když jinak je zvyklý jen na šlichtu, kterou dávají bezdomovcům. Ti bratři to tak 

nevnímají.  

MS: Bylo to provinění proti křesťanské chudobě.  

PZ: On pochopil můj posměch v dobrém slova smyslu.  

MS: Jiný by řekl: „Zaplať Pán Bůh, budou mě obskakovat pěkně ustrojení lidé, budu dostávat 

exkluzivní jídlo,“ a nakonec je z toho deprese. Ale jsou lidé, kteří skutečně chtějí naplnit odkaz 

křesťanského doporučení chudoby. Raději si odříkat zde a těšit se na život věčný. Jak tento kněz vnímá 

svou nemoc? Jako cosi, co je součástí zdejšího světa? Jako nutné utrpení, které člověka potkává? Jako 

záměr Stvořitele?  

PZ:  Toto hodnocení není však na mně.  

MS: Jak se s tím člověk vyrovnává? Proč zrovna já, když sloužím Kristu? Proč smutek nemůže být 

kompenzován radostnou zvěstí o zmrtvýchvstání Krista Pána?  

PZ: Soudím, že on to tím kompenzuje.  V postoji k nemoci je pokorný.  

MS: Mně jde o to, zdali si říká: „Proč zrovna já?“  

PZ: Abych se přiznal, tak jsem nikdy takové výčitky od něho neslyšel.  

… Nést tíži nemocných …  

MS: Jak vy i ostatní lidé z profese nesete tíži pacientových trápení? Jak si je připouštíte a jak zasahují 

do vašeho přemýšlení o světě?  

PZ: Je velkým potěšením, když člověk pomůže depresivnímu člověku, když se podaří zvrátit negativní 

vývoj od schizofrenních záležitostí, kde míváme pesimistický náhled. Přece jen potkáváme příklady, 

které dobře dopadnou, třebaže i zde v psychiatrii jako v každé vědě je určitá stálá nepředvídatelnost. 

Máte situaci, kdy si myslíte, že jste konečně našel případ, který odpovídá některým učebnicovým 

příkladům, kde se vše v dobré obrátí a vážné onemocnění přece jen nevede k degradaci osobnosti. 

Poté se tento případ zachová neočekávaně a překvapivě po mnoha letech se zvrátí do osudné 

nepříznivé diagnózy.  

MS: Sám jste navrhl přístup: „Nejprve jsme pesimističtí a je otazník, kam to bude směřovat.“  

ZP: To je v medicíně ve všech oborech. To je obecný rys.  

… Poslání psychiatrem? …  
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MS: Myslíte si, že psychiatrie jako obor, jako povolání, ne-li poslání, je mezi lékařskými obory nejtěžší, 

co se týče psychické náročnosti?  

PZ: Asi to hodně závisí na povaze a zaměření každého člověka. Jsou lidé, kteří by to vůbec nemohli 

dělat. Syn mého nejlepšího přítele je velmi šikovný lékař, jehož jsem po promoci doporučil a obstaral 

jsem mu psychiatrické místo. Ukázalo se však, že je to pro něj naprosto nesnesitelné povolání. Dal se 

na kardiologický invazivní směr, kde uspěl a je velmi spokojen. Jsou prostě dva směry. Akční lidé, kteří 

mají rádi akci a výsledek, pravděpodobně nebudou v psychiatrii příliš šťastní.  

MS: Výsledky v tomto oboru jsou nejasné. Ale zůstaňme u náročnosti. Myslíte si, že po dni, kdy jste 

pracoval s lidmi, jste unaven více, než kdybyste stejnou dobu skládal uhlí? Je to asi dost vyhroceně 

formulovaný dotaz.   

PZ: Pokud máte štěstí, že narazíte na několik nových pacientů za sebou, navíc zasažených vážnou 

nemocí, ať již se jedná o vážnou depresi, nebo nepříznivé osudy a reaktivní záležitosti, tak je to 

bezpochyby zátěž.  

MS: Je tedy lepší vzít lopatu a jít skládat uhlí než se zaobírat lidskými životy? Pokud byste měl možnost 

volby mezi prací pro lidské duše a onou fyzickou…  

PZ: Soudím, že fyzická práce a sport jistě pomáhají odreagovat se. Je nutné to prokládat, což je vidět 

u velké části doktorů, nejen u psychiatrů, ale i u akčních oborů, jako jsou chirurgové, kteří vyrovnávají 

své tenze cyklistikou či jinými sporty.  

MS: Vraťme se ještě zpět, jelikož jste plně neodpověděl na otázku promítnutí osudů a trápení pacientů 

do vašeho života. Jak neste tíhu života na svých bedrech? Jste vázán mlčenlivostí.  

PZ: Často se divím, co lidé vydrží, jaké mají osudy.  

MS: Je to i povzbuzení. Nejen že můžete být nápomocen, na druhou stranu vidíte tíži, komplikovanost 

boje o místo v tomto světě.  

PZ: S věkem se to zdůrazňuje. Sám si říkám, že člověk musí být pokornější: Vždyť se máš úžasně.  

MS: Jsou na tom lidé i hůře. Je mnoho lidí, kteří nejsou zařazeni do péče, jež by jim podle příznaků 

náležela. Pokud si vezmeme lidi, kteří trpí schizofrenií, jsou v populaci zastoupeni přibližně jedním 

procentem. Jak se díváte na skutečnost, že tito lidé, kteří by měli být v lékařské péči, se volně pohybují 

mezi námi a ani neusilují o to, být diagnostikováni? V naší republice je lidí s touto nemocí přibližně sto 

tisíc, a to je pouze jedno onemocnění. Jak vnímáte tento fenomén?  

PZ:  To je skutečně obtížná otázka.  Vždy mi připadá, že deprese je pochopitelnější a bližší. Je veliké 

štěstí, když se lidem dá pomoci, ať již psychoterapií, nebo zejména antidepresivy, jejichž účinek se mi 

zdá zázračný a dokáže zlepšit kvalitu života. Dá se říci, že při stejné situaci úplně změní pohled na 

průběh života a vyrovnání se s životem. To je myslím veliký dar moderní medicíny a moderní 

psychiatrie. Depresí je nejvíce. Jistě je to komplikovanější u složitějších psychických nemocí, jako jsou 

schizofrenní choroby, pravděpodobně též v případech, kdy jsou lidé sužováni pocity pronásledování a 

hrůzy, neštěstí, nekonzistentního, rozštěpeného myšlení… Uspořádání, které mohou neuroleptika 

přinést, znamená pro nemocného člověka velkou úlevu. Leckterý pacient to pozná a přispívá to k jeho 

duševní vyrovnanosti. 
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MS:  Neměl jste občas pochybnosti o správnosti výběru oboru, zda jste neměl dělat něco jiného? To 

proto, že poslouchat pacienty a jejich svízele by někdo mohl považovat za „ztrátu“ času. Vy se někomu 

věnujete, ale výsledek je mnohdy malý, zanedbatelný, ba záporný.  

PZ: Že bych si řekl, že jsem měl jít na jiný obor, tak to se zřejmě nevyskytlo, ačkoliv jsem člověk 

všeobecně nespokojený. Jsem nespokojený každou chvíli se vším možným. Sluší se říci, že je to 

rodinný rys. Otec, dokud nebyl zavřený, byl úspěšný, ale pořád byl velice nespokojený, i depresivní.  

MS: Nespokojenost, díky níž se člověk snaží věci opravovat, věří ve svůj cíl, ve své poselství, je zdravá. 

Je také opak. Některým lidem se to, co vykonávají, velmi nelíbí a jde to proti jejich smýšlení. Pak je 

život rozkládá, neboť jej zakoušejí jako hořkost.   

PZ: Myslím si, že to i oslabuje. Výkon by mohl být někdy lepší, soustavnější, kvalitnější. Někdy to však 

člověka stimuluje do té míry, že se vypne k větším výkonům, kompenzaci. 

MS: Nikdy jste neměl pocit, že vám setkávání s psychicky nemocnými nic nepřináší?     

PZ: Ne, to ne. Neustále se divím, jak je to rozmanité v každé oblasti, i když se setkávám s méně 

vzdálenou skupinou z hlediska psychiatrie. Je to skupina jednotvárná, kam můžeme zařadit lidi starší, 

trpící demencí. I tam je veliká pestrost příznaků, která mě značně překvapuje.  

MS: Vy tedy považujete psychiatrii za obor, v němž člověk zažívá velké intelektuální i lidské 

dobrodružství?  

PZ: V podstatě ano. Někdy člověk zjistí podivuhodné věci, jelikož měl představu, že některé věci 

nejsou možné. 

MS: To vám dává energii. To je onen pomyslný hnací motor, proč jdete dále.  Člověk se snaží dělat 

něco, co má smysl. Pochopitelně jsou lidé jako řádové sestry, jež se snaží sloužit lidem, kteří jsou 

v poslední fázi svého života. Také neřeknou, že by šly raději pryč, že jim to nic nepřináší. Vidí ve službě 

druhým náplň svého života. Můžeme tvrdit, že váš přístup je podobný?  

PZ: To ano. Netvrdím, že tam někdy nebyla vyčerpanost. Když jsem jako sekundář v léčebně vyšetřil 

dost podrobně za sebou pět nově přijatých pacientů, a hodně z nich bylo depresivních, to na vás 

deprese přímo přeskakuje. To je známé. Ale byla to spíše únava, která poté přešla. Nepochybně měl 

člověk starosti ze složitých případů, či výčitky, když jsem něco nepoznal nebo špatně diagnostikoval.       

 

Třetí dialog o vyšetření v psychiatrii s prof. Petrem Zvolským19: 

MS: Když jsme u otázek vztahujících se k psychiatrickému vyšetření, mohli bychom se podívat i na 

zajímavou skutečnost, že jsou národy, kde lidé na pozdrav: „Jak se máte?“, odpoví: „Velice dobře.“  

Převážně to platí o anglosaských národech, speciálně o Američanech.  Při bližším zkoumání ale 

zjistíme, že se tito lidé často dostávají do rukou psychoterapeutů či psychiatrů. Jak si to vysvětlujete 

v kontextu své životní zkušenosti? Když se zeptáte Čecha, jak se má, odpoví vám, že špatně.  

Američané cosi deklarují, i když opak je pravdou.  

                                                           
19

 Dialog byl veden ve středu 2. 5. 2012 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského na Psychiatrické 
klinice Ke Karlovu 11, Praha 2.   
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PZ: To je těžká otázka. Vždy jsem si myslel, ale to je jen spekulace, a není ani originální, že je zásadní 

rozdíl mezi katolickou a mezi luteránskou, protestantskou, anglikánskou kulturou, jež byla ovlivněna 

Lutherovou reformací. V Anglii jsem s tím byl obeznámen svými přáteli, kteří byli ze starého 

kvakerského rodu. Kvakeři z Francie našli útočiště v Anglii, mají přísnou, strukturovanou, hierarchicky 

uspořádanou společnost v jednotlivých komunitách. Nemají kněze. Rodiny se scházejí v neděli více 

méně soukromě. Čtou si Bibli. Mají zajímavý přístup k sexu: doporučují raný sex, ale poté zachovávají 

monogamii. Mívají hodně dětí. Jsou slavní tím, že se z nich etablovalo hodně úspěšných 

průmyslnických rodin. To mi můj primář, též kvaker, vysvětloval tím, že kvakeři byli poctiví a lidé si od 

nich rádi vypůjčovali, protože jejich postoj byl na rozdíl od lichvářů velice seriózní. Někteří si na své 

seriózní pověsti vybudovali veliké majetky. Třeba výroba čokolády v Anglii byla v rukou dvou či tří 

kvakerských rodin. Například Cadburries. 

MS: S těmi Angličany jste mírně odbočil. Spíše jsem se ptal, jak vnímáte skutečnost, že ti lidé ve svých 

odpovědích zakrývají skutečný stav věcí. Člověk na otázku, jak se cítí, řekne: „Dobře, je mi fajn, svět je 

nádherný … “ a pak vyhledává službu psychiatra. Ta kulturní báze, o níž jste se zmínil, je jistě důležitá. 

Češi jsou v tomto ohledu autentičtí. Nestydí se říct, že je jim blbě a že život nestojí za nic.  

PZ: V Anglii, v Kanadě a pochopitelně v Americe se to říct nedá.  Vypadá to nespolečensky. Je to 

nekonformní, obtěžujete tím lidi.  

MS: Nepřímo říkáte, že máte problém.  

PZ: Ano, a proto jsem hovořil o křesťanství. Oni jsou vůči životu tvrdší… 

MS: …než katolíci.  

PZ: Osobně jsem matrikový katolík. Uznávám katolicismus převážně jako etickou a estetickou 

strukturu, která člověku usnadňuje život. Ale také se někdy proti Pánu Bohu bouřím.  

MS: Myslíte, že je správné, že se lidé chovají tak, jak se chovají, že se neustále usmívají? 

PZ: Abych se přiznal, šlo mi to na nervy jak v Anglii, tak v Kanadě. Připadalo mi to takové umělé. Ale 

pak se mi zdálo, že když je člověk v problému a nesmí o tom mluvit a vzdychat, tak to nakonec má 

velmi stimulující efekt.  

MS: Tím říkáte, že když člověk sám o sobě přemýšlí, je na základě toho  schopen konat patřičné kroky, 

aby se do jeho života navrátila harmonie... 

PZ: …a kontakt s realitou.  V tom je tím podporován. Bojuje se tak proti našemu „brblání“ a 

bolestínství.  

MS: Místo abych „brblal,“ si raději zaplatím lékaře či psychoterapeuta a budu se snažit, aby mi z toho 

pomohl ven. 

PZ: Sluší se uvést, že lékař je k tomu statutárně určen a jak v Anglii, tak v Americe má velký vliv.  

MS: Jinými slovy se tomu nedivíte. 

PZ: Rozhodně ne.  
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MS: U nás by to asi příliš neuspělo, nebo si myslíte, že Češi jsou v tomto ohledu mentálně na jiné 

úrovni? 

PZ: Říkal to tuším de Tocqueville ve své slavné Democracy in America. Nazývá to tyranií demokracie. 

Velice mi to imponovalo. Říká, že demokracie je sice úžasná věc, ale pokud se komunita shodne na 

nějakém pravidlu, tak vznikne bariéra, kterou jedinec – individuum nemůže překročit, aniž by byl 

vyobcován.  

MS: Člověk, který by porušoval společenský úzus o šťastném životě, by byl ze společnosti vyloučen 

jako potížista, který si stěžuje. Lidé trpí vyloučením. Jediná cesta, jak konsolidovat mysl, je navštívit 

lidi, kteří jsou k tomu patřičně kompetentní. Proto se o Američanech říká, že každý má svého 

psychoterapeuta a psychiatra.  

PZ: Lze tvrdit, že právě to vede k velké konformitě, která u nás není dosažitelná. Pokud se velmi 

odlišujete, tak je to nelibě neseno. U slovanských národů není taková disciplína a přizpůsobivost. V 

Anglii i v Americe jsem pozoroval, když jsem naším českým způsobem žertoval ve stylu černého 

humoru o nějakých vážných pracovních povinnostech či vážných životních problémech, že to 

naprosto nechápou.  

MS: Chceš-li žít ve společnosti Američanů, chceš-li dojít nějakého postavení, hlavně si nestěžuj.  

PZ: To byla hlavní příčina, proč jsem nezůstal v zahraničí, proč jsem neemigroval. Zdálo se mi, že 

v komunismu s naší brblající nekonformitou jsem více „svobodný“ než v té vykolíčkované západní 

demokratické společnosti. 

Dialog o soudní psychiatrii s prof. Petrem Zvolským20:  

MS: Součástí práce psychiatra je i psaní znaleckých posudků. Nejste obyčejný lékař, jelikož jste část 

svého života zasvětil soudnímu lékařství.  Můžete popsat tuto část vaší pracovní agendy?   

PZ:  Profesor Dobiáš zdůrazňoval, že soudně znalecká psychiatrická vyšetření mají význam pro vlastní 

edukaci, třebaže je to někdy složité a sporné. Bývalo dobré, i když to bylo určitě nákladné, když 

trestní posudky dělali dva znalci. V běžné praxi to vedlo k tomu, že jeden podrobně vyšetřil daného 

pacienta a napsal posudek a druhý člen měl sice stejný účet, ale pacienta viděl povrchněji. Bylo to 

finančně výhodné, protože za jednu práci jste dostal dvakrát zaplaceno. Nedivím se, že stát to zrušil, 

ale řekl bych, že někdy, hlavně ve složitých případech, to chybí. Bylo dobré, že si člověk v diskusi s  

partnerem – znalcem mohl objasnit a korigovat svůj pohled. I dnes se to může dělat v ústavních 

posudcích. K dispozici je komise znalců, jelikož ve složitých případech, kde jsou rozporné znalecké 

posudky, se často přistupuje k nadřazenému reviznímu posudku.  

MS: Dříve na člověka, jenž měl být odborně posouzen, byli dva psychiatři, aby byla zesílena jistota 

posudku a zvýšila se neomylnost úkonu.  

PZ: Ano, dnes je pouze jeden. Často v psychiatrii, a nejen v ní, ale v medicíně jako biologické vědě, 

nejsou kritéria tak definovaná, abychom si byli  diagnózou stoprocentně jistí. V tom je naše slabina. 

Pravděpodobně psychiatrie má pro nedostatek kvalitativních znaků více slabin, a proto se můžeme u 

                                                           
20

 Dialog byl veden ve středu 2. 5. 2012 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského na Psychiatrické 
klinice Ke Karlovu 11, Praha 2. 
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jednoho posuzovaného setkat se dvěma typy diagnóz, a to naprosto protilehlých. Jedna skupina 

může dojít k závěru, že jde o psychotickou záležitost, kdy posuzovaný není odpovědný za své jednání, 

a tudíž není schopen výkonu trestu. Druhá skupina to ale může pokládat jen za poruchu osobnosti, a 

to různého stupně, a dát mu plnou odpovědnost.  

MS: Pro psychiatry je to kráčení na tenkém ledě.  

PZ: To jistě, a ve vážných případech je to zásadní. Vidíme to například na Breivikovi, tam se to typicky 

ukazuje.  

MS:  Jak jste se stal soudním lékařem? Tuším, že to bylo ve druhé polovině šedesátých let.  

PZ: Ano, už jsem skutečně starý soudní lékař. Byl jsem registrován v roce 1967. Sám se tomu vždy 

divím.  

MS: To vám bylo třicet čtyři let.  

PZ: Ano, bylo to po první atestaci. Mám dojem, že to tenkrát byla dost automatická záležitost. Člověk 

po první atestaci získával možnost být primářem či možnost být samostatně pracujícím psychiatrem. 

Podal jsem si žádost na ministerstvo spravedlnosti a byl jsem zařazen do seznamu soudních znalců.  

MS: To bylo vcelku liberální, že?  

PZ: To ano. Liberální v tom smyslu, že atestace byla dostatečně silnou zárukou odbornosti. 

MS:  Dnes je to také tak? Lze soudit, že jsou asi vyšší požadavky.  

PZ: Dnes je to určitě těžší.  Chystá se větší kontrola a zkoušení soudních znalců.  

MS: Právě tato skupina lékařů byla sdružena v komoře.  

PZ: Ano, je společnost soudních znalců v rámci Purkyněho společnosti.  

… Zadavatelé soudních posudků …  

MS: Kdo všechno vám může dát příkaz, abyste vyhotovoval posudky? Je to soud, policie? 

PZ: Ano, je to soud. Dříve si ho člověk mohl vyžádat soukromě, což je i dnes využíváno. Řekl bych, že 

soukromě vyžádaný posudek je choulostivý.  Snadno se dostáváte do střetu zájmů. Jste placen 

žadatelem a můžete dojít k pro něj  velmi nepříznivému diagnostickému závěru. Osobně to příliš rád 

nedělám. Soukromé posudky dělám pouze mimořádně. Problematickým případům se raději 

vyhýbám.  

MS:  Z pozice soudního lékaře se účastníte soudů. Jste tam jako člověk, jenž předčítá zjištění.  

PZ: Musím tomu být přítomen. Jak soudce, tak státní zástupce, soudce i posuzovaný mají právo žádat 

vysvětlení či mohou vyjádřit nespokojenost, může se vést diskuse o tom kterém závěru. Soud také 

závěr soudního znalce nemusí přijmout, i když většinou jej přijímá. Může vyslovit pochybnosti. 

MS: Vám se již stalo, že soud odmítl vaše hodnocení?      
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PZ: Stalo se mi to nepřímo. Soud plně s naším závěrem nesouhlasil, a proto požádal o posudek jiné 

znalce. Sám jsem ve funkci revizního posuzovatele figuroval.  

… Jeden či více? …  

MS: Myslíte si, že je dobře, když posudek stanovuje pouze jeden znalec? Dva mohou mít protichůdná 

stanoviska. Myslíte si, že nastavený systém dostatečně vyhovuje standardům moderní doby?  

PZ: Soudím, že určitě v těch složitějších případech to správné není. Nemýlím-li se, nyní v tom 

Breivikově případu jsou na každé straně dva znalci. Ve velkých soudních případech bych to pokládal 

za nutné a zdravé.  

MS: Zmínil jste již podruhé Breivika. Jak na vás tento případ působí? Představte si, že by vám z Norska 

zavolali a že byste měl pro ně dělat onen znalecký posudek.   

PZ: Pana Breivika jsem sice neviděl, ovšem souhlasím s názorem Cyrila Höschla, jenž k tomu mluvil 

během soudního procesu.  

MS: Ano, bylo to v roce 2012.  

PZ: Vystihl velmi přesně tuto složitou diagnostickou otázku. Kloní se k tomu, že jeho jednání nebylo 

psychotickým aktem vlivem schizofrenie, ale že je to byl akt porušené osobnosti, která je částečně za 

své činy odpovědná.  

… Osudy lidí …  

MS: Když si člověk prochází budoucnost Andrease Breivika, tak má na výběr: Buď bude v léčebně, či 

bude v žaláři. Léčebny mají mříže stejně jako vězení. Když to vezmete selským rozumem, tak to vyjde 

na stejno. Lze říci, že tento člověk se asi na svobodu nedostane, a když, tak až ve stáří. Souhlasíte?  

PZ: Ano, ale na severu je v tom značný rozdíl, vazba a vězení probíhá na zcela jiné úrovni komfortu 

než u nás.  

MS: Je to bohatý stát.    

PZ: Ano, i ochranná léčba na psychiatrii tam bude luxusně zajištěna. Jinými slovy máte větší naději se 

časem dostat z ochranné léčby než z vězení.  

MS: Ano, člověk, jenž se chová nepřístojně a narušuje principy slušné společnosti, nemá ve společnosti 

co dělat. Můžete říci, že nejsme civilizací, kde je trest smrti. Je možné, aby takovýto člověk, když je 

proti systému, v němž doposud žil, byl na svobodě? Připomínám, že zabil více než sedmdesát lidí.   

PZ: Setkáváme se s tím opakovaně. Jsou to případy sexuálních vražd, kde jde o sexuální úchylky u 

pachatelů, kteří jsou léta léčeni v ochranné léčbě, nakonec jsou propuštěni, jako by nebyli 

společensky nebezpeční. Dříve či později vykonají další vraždu se sexuálním motivem. Tam se 

opakovaně můžeme mýlit. Nejsme jako společnost schopni zaujmout zcela důsledné stanovisko.  

MS: Myslíte, že o vině či nevině může rozhodovat osoba, která bázi onemocnění nezná? Můžete říci, 

že proto si najímá vás, abyste vy jako kompetentní lidé řekli své stanovisko. Je to správná dělba 

práce?  
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PZ: To jistě ano. Soudce nemůže znát vše. Leccos zhodnotí na základě své praxe, své zkušenosti ve 

srovnání s takzvanou společenskou normou. Právě v oblasti patologické už může tápat, a proto 

potřebuje znaleckou podporu.  

MS:  Jsou soudní znalci váženým stavem?  

PZ: Celkem ano, i když si myslím, že prestiž poněkud klesá, stejně jako u lékařů obecně. Pokud to 

budeme brát povšechně, tak soudní znalci mají dobré postavení. Změnilo se to hlavně v civilním 

právu a zvláště tam, kde jde o velké majetky a peníze. Tam se požadavky na znalce zostřily. Jsou 

vystaveni palbě zástupců obhajoby, proti kterým posudek zněl. Kdybych měl říci, tak mezi 

nejnáročnější soudní posudky patří pojišťovací záležitosti a závěti.  

MS: Ano, to je otázka peněz.  

PZ: Pokud se napadne závěť mrtvého člověka, má znalec zhodnotit, zdali byl ten člověk v době 

sepsání závěti schopen rozhodovat, či zda byl ovlivnitelný, či tohoto právního úkonu neschopný.  

MS:  Nyní se dostáváme asi k poslednímu bodu tohoto tématu. Podílíte se jako soudní znalci na 

konzultacích při tvorbě legislativy? Tím myslím oblast trestního práva, občanského práva… 

PZ: Ano, snažíme se o to skrze soudní psychiatrickou sekci. Ta je k tomu buď vyzvána, či když 

nesouhlasí s nějakým návrhem zákona, vypracuje k tomu své stanovisko.  

MS: Jinými slovy, jste slyšet.  

PZ: To ano, ale možná by to slyšení mělo být mandatornější.  

MS: Ovšem rozhodnutí je na zástupcích lidu, tedy na poslancích. Jak víme, některé jejich projevy by se 

daly označit za více než vrtošivé.  

PZ: Přesně. Tam to právě někdy zaskřípe, jelikož jejich názor je laický a neodborný.  

 

Dialog o schizofrenii s prof. Petrem Zvolským21: 

MS: Dnes bych chtěl diskutovat otázku nemoci, jejíž jméno se často objevuje ve veřejném prostoru. Je 

to otázka schizofrenie. Jak tuto nemoc definujete? Jak ji jako akademik vnímáte? Neužívá se tohoto 

slova mezi lidmi příliš? Označují se jím jevy, které neodpovídají klinickému obrazu nemoci.  

PZ: Řekl bych, že je chybné užívat jej jako synonymum nějaké dvojcestnosti či rozštěpenosti na dvě 

alternující skutečnosti. Tak je to povětšinou interpretováno médii. 

MS: Někdy se používá ve smyslu: Dostali jsme se do schizofrenní situace. Lze to vnímat jako nešvar? Je 

to zneužívání slov?  

PZ: Rozhodně to není přesné. Je to doslovný překlad – rozštěp, kterým ovšem Bleuler myslel alternaci 

osobnosti, kterou v psychiatrii známe. Jedná se histriónskou či disociační osobnost. Myslel tím 

                                                           
21

 Dialog byl veden v pondělí 11. 6. 2012 v odpoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského Svornosti 20, 
Praha 5, Smíchov  
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rozštěpení jednotlivých psychologických mohutností, abych tak řekl. Jedná se o emoce, o myšlení, jak 

nás to učili. Například skutečnost, že člověk se směje, když se dozví o smrti své matky. To je klasický 

příklad. Také se člověk může projevit lhostejností, otupělostí. 

MS: Jako by byl přepólován. Kde je smutek, tam je smích. Kde je smích, tam je smutek.  

PZ: Je to typické u katatonie.  

MS: První název schizofrenie byl ale demencia praecox.  

PZ: Nyní se zase vracíme k tomu, že se uznává ne demencia praecox, ale kognitivní porucha 

specifického typu.     

MS: S tím v psychiatrii vystupuje Cyril Höschl. Schizofrenie je nemocí zpracování informací.  

PZ: Jistě, je tam defekt. Nejsem si jist, že bych to nazval jako můj kolega. Je to chybné propojení… 

MS: …emocí, paměti, intelektové síly.  

PZ: To ano.  

MS: Když to Emil Kraepelin označil za demenci, proč následně Eugen Bleuler přišel s pojmenováním, 

které se pak stalo obecně přijímaným?    

PZ: Zřejmě z nedostatku představivosti či z nedostatku prostředků danou poruchu popsat. Slovo 

schizofrenie se ujalo, jelikož psychiatři nebyli spokojeni s demencia praecoxs, protože schizofrenie je 

něco jiného než klasická demence způsobená věkem.  

MS: Lidé, u nichž se schizofrenie objeví, jsou mladí.  

PZ: Ano, je to záhadná choroba. 

MS: Tato nemoc nemá etiologické vysvětlení.  

PZ: Zatím ne. Nyní se objevila celkem sympatická neurovývojová hypotéza schizofrenie, která je zase 

založena v podstatě na poruše mozku. Vysvětluje objevení této nemoci nejčastěji mezi šestnáctým a 

pětadvacátým rokem tím, že již během porodu či v embryonálním vývoji vzniká v důležitých 

partiích mozku jizva. Ta je podstatná pro budoucí myšlení. Jedná se o frontální temporální laloky. Ona 

jizva je takzvanou mlčící lézí. Neškodí, či má jen drobné důsledky, které jsou špatně pozorovatelné či 

popisovatelné. Projevuje se, až když u člověka vystoupá stres, když vyvíjí větší kognitivní úsilí a je 

vystaven jinému druhu socializace, než tomu bylo v mládí.  

MS: Ale důležitou roli tam hraje také neuropřenašeč dopamin, že?                  

PZ: Ano, ale je to spojeno s mielinizací neuronových mozkových drah, které jsou právě v této oblasti 

spojené s tvůrčím myšlením a adaptací. Postupuje to individuálně, různě, ovšem může to být i velmi 

pozdní. Člověk tak ve svých osmnácti nezraje podle toho, co nám říká zákon, ale dospělosti se může 

dosáhnout mnohem později. To je právě spojeno s mielinizací.  

MS: Je to cosi, co je spjato s charakterem neuronů… Je to záhada.  
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PZ: Je možné se o to biologicky opřít. Je to spojeno s propojením nebo přerušením spojů. 

… Pacient …  

MS: Vzpomínáte si na prvního schizofrenika, s nímž jste se mohl ve své praxi poznat? Někoho, kdo se 

vám zapsal do mysli, kdo vás zaujal svou mluvou, svým myšlením, chováním?   

PZ: Uvádíte mě do rozpaků. Lépe bych vám odpověděl ve třiceti letech, po první či druhé atestaci, 

když to měl člověk v mysli pěkně urovnané. 

MS: To mě překvapujete. Myslel jsem, že lékař si stále prohlubuje znalosti. Čím déle jste v oboru, tím 

více hierarchizujete své poznání.  

PZ: Tak by to mělo být.  

MS: Říkáte, že nejste ten případ.  

PZ: Můžete to vidět i na jiných profesorech. Například takový Dobiáš, Vondráček. Všichni vycházeli 

z německého dichotomického rozdělení na maniodepresivitu a schizofrenii. Ale nakonec ze zoufalství 

připouštěli Einheitspsychózu. Posléze ve stáří skončíte u jednotné psychózy bez specifikace.  

MS: Takže lékař není schopen patřičné diferenciace…?  

PZ: Ano, jelikož mu to začne splývat. Vidí, jak je to pomíchané. Je tam pouze Einheitspsychóza.  

MS: Trochu se dá říci, že lékař, který měl zájem pomáhat lidem, se sám stává obětí?  

PZ: Já jsem permanentně depresivní, a to z rodinných důvodů. Ale jistě je to tím zásadně ovlivněné.  

… Podoby …  

MS: Navraťme se k výchozí otázce vnímání nemoci. Jak vypadá myšlení u schizofrenika? Někdo, jenž 

nepřišel s psychiatrií do styku, si myslí, že schizofrenik mluví páté přes deváté, nedá se s ním hovořit. 

Je obtěžován bludy, halucinacemi. Vy sám jste říkal, že člověk může být emočně hluchý. Jak vypadá 

schizofrenikův svět?  

PZ: Je to těžko představitelné. Dříve jsme tuto definici méně užívali, až v současnosti se více rozšířila: 

je tam deficit kontaktu realitou, a to je pro schizofrenii zásadní.  

MS: Říká se, že takový člověk pseudofilozofuje. Lidé se ve svých myšlenkách točí jako v kruhu, nemají 

silná východiska, která jsou charakteristická pro filozofické uvažování. Není tam jistá kostra.  

PZ: Soudím, že to má své stupně. Nyní si uvědomuji, že jsem již dlouho plně rozvinutého schizofrenika 

nespatřil. Ale nedávno ke mně přišel jeden mladík. Nemohl jsem se s ním vůbec domluvit. Nevěděl 

jsem ani, co ode mne chce. Musel jsem vše dovodit jen z úryvků. Neustále opakoval mé otázky: „Co 

pro vás mohu udělat?“ Zamýšlel se nad obsahem mých slov, ovšem nikam jsme se nedostali. Myslím, 

že chtěl potvrzení, že někdo na něm vyžadoval vyjádření, že je psychicky zdráv. Pamatuji si, že žádal o 

zaměstnání. Ale to vyvozuji jen z těch fragmentů, kterým jsem porozuměl.  Nezvládl jsem to v tom 

ohledu, že nejsem zařízen, abych mohl někoho odvést na psychiatrii. Byla zima. Řekl jsem mu, že mu 

nemohu pomoci, a přiznávám se, že jsem z toho neměl dobrý pocit. Nebylo to lege artis a nebyl jsem 

pohotově zařízen. Jinými slovy: nemoc má stupně od simplexní schizofrenie, což je plíživý stav, který 
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hrozně těžko, spíše intuitivně poznáváte, ale kde jsou skryté právě poruchy myšlení, poruchy asociací. 

Často se to projevuje vágním, nejasným hovorem. Nevíte si s tím rady. Například se setkáte 

s popisováním fyzických potíží. Tito pacienti také často chodí po jiných oborech, než se dostanou 

k psychiatrovi.  

MS: Psychiatr je taková poslední šance. 

PZ: Ano, mám případ z vlastní praxe. Jedna pacientka v sedmnácti letech začala být trochu divná. 

Psycholog řekl, že je to pouze porucha vývoje a že to nic neznamená. Poté tato slečna odjela do 

Ameriky na sedm let. Následně u ní byla diagnostikována schizofrenie. Naštěstí se dala velmi dobře 

medikamentózně ošetřit a také z části eliminovat rodinným přístupem.  

MS: Pokud je špatně stanovena diagnóza a poté se prokáže, že šlo o závažné onemocnění, neměl by 

být lékař, který špatné rozhodnutí udělal, být potrestán?  

PZ:   To bych si netroufal tvrdit. Opravdu je to moc složité a není to dost objektivizovatelné 

fyzikálními a chemickými metodami. Každopádně je to smůla. Zdůrazňuje se, že čím dříve se 

schizofrenie v neurastenické fázi zachytí, a pokud je léčena neuroleptiky, tím je pravděpodobnější, že 

bude stav člověka lepší. Ta neurastenická fáze se týká onoho „fňukání“, stěžování si. Zdá se, že 

průběh schizofrenie je nyní lepší, než býval.  

MS: Jinými slovy, člověk má menší pravděpodobnost, že se stane…  

PZ: …chronickým či rozpadlým, i když ani to u někoho není vyloučené. Přece jen bych řekl, že je to 

dnes vzácnější.  

MS: Jedním z druhů je tedy simplexní schizofrenie. 

PZ: Zajímavé je, a to mě vždy fascinovalo, že americká klasifikace neuznává simplexní schizofrenii. To 

proto, že údajně podle nich je těžko diagnostikovatelná. Je to pravda. Nemá psychotické příznaky, 

jako jsou halucinace nebo bludy. Má však poruchy myšlení.  

MS: Říkáte, špatně se poznává. V klasifikaci schizofrenie se objevuje schizofrenie nediferencovaná. 

PZ: To ano, ale oni simplexní schizofrenii nahrazují poruchou osobnosti. 

MS: Místo psychotika je psychopat. Kdo tuto klasifikaci nezná, tak by si mohl říci, že psychopat je 

nebezpečnější. Slovo psychopat vzbuzuje negativnější emoce ve srovnání s psychotikem.  

PZ:  Tak je to i z hlediska léčebného. Doufám, že to neimplikuje užití atypických neuroleptik, což by 

toho schizotypa následně poškodilo.  

MS: Tím říkáte, že pokud člověk bere neadekvátní léky, které neodpovídají jeho situaci, mohou být 

jeho neuronální struktury poškozeny?  

PZ: Může to pokračovat nelítostným rozpadem osobnosti. Přece jen neuroleptika mají, jak říkal 

Vondráček, regulativní charakter. Cosi zadržují. My to jako psychiatři neléčíme, plně neřešíme, ale 

pouze stav regulujeme.  
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MS: Když někdo nastoupí na pole psychiatrie, je ocejchován jejím znakem, nese si stigma. Těžko se 

z toho vystupuje. Musí být celoživotně v kontaktu s lékařem, který mu předepisuje pilulky. Co když 

člověk pouze má označení psychopata a bude užívat neuroleptika, bude to mít negativní efekt? 

PZ: Dnes bych si to nedovolil uveřejnit, jelikož dnes musíte mít vše doloženo empirickými důkazy.  

MS: Ano, na každou hypotézu desítky testů.  

PZ: Během mých mladých let, na počátku neuroleptické éry, byla pomůcka, že když dáte neuroleptika 

schizofrenikovi, tak jej tolik neodrovnají, neotupí, neuspí. Když dáte stejné medikamenty 

psychopatické osobnosti schizotypního charakteru, tak ji plně utlumíte a plně odrovnáte. Daní jedinci 

reagují odlišně. To byla tradiční pololaická pomůcka.   

MS: Další v klasifikaci jsou paranoici. Právě přednedávnem jsme mohli sledovat soud s Norem 

Breivikem, který zastřelil desítky lidí. To je případ paranoika? 

PZ: V tomto ohledu jej dokonale v krátkém expozé vystihl Cyril Höschl.  Ale spíše jej označil za 

psychopata.  

MS: Tedy za člověka se slabší psychickou dysfunkcí.  

PZ: Plně jsem s ním souhlasil.  Brilantně to během několika vteřin vysvětlil. 

MS: Dále je skupina hebefreniků a katatoniků. O nich se hovoří již málo.  

PZ: Katatonik je nesmírně zajímavý. Studentům vždy říkám, že produktivní katatonie je to pravé 

šílení. Katatonik je ten, co poskakuje, svléká se do naha, leze pod stůl, dělá grimasy. 

MS: Bytostný klaun, ale ne šašek v Shakespearově vydání.  

PZ: Vypadá to tak. Má voskovou ztuhlost. Můžete jej postavit do nástav a hodinu v tom 

nepohodlném postoji vydrží, třeba i s nohou nahoru.  

MS: Měl jste možnost s takovým člověkem hovořit, když se jeho stav patřičně stabilizoval?  

PZ: Právě katatonie se poměrně době léčí, a to elektrokonvulzemi. Nyní máme jednoho těžkého 

pacienta, u něhož jsem se z počátku zmýlil, neboť jsem dost utkvěle prosazoval, s Josefem Fáberem, 

jenž mě v tom podporoval, že to bude na bázi temporální epilepsie. To jsem se bodl. Byla to pravá 

katatonie, byť zvláštního charakteru.  

MS: Mně šlo o to, zdali jste měl možnost mluvit s takovým člověkem, když ataka nemoci ustoupí. 

Reflektují lidé ve svém myšlení to, co bylo?  

PZ: To je individuální. To je záhada náhledu. Někteří daný náhled mají, někteří ne. Soudím, že i tam to 

platí. Většinou je katatonie nápadná tím, že má po léčbě slušné intervaly zdraví.  

MS: Co je hebefrenie?  

PZ: Tu jsem již delší dobu neviděl. Je to mladý dospívající člověk projevující se karikovanou pubertou. 

Tradičně grimasuje, posmívá se učitelům, učitele provokuje. Jsou k nám posíláni ze školy. Většinou se 

říkalo, že má špatnou prognózu a špatně se léčí. Popravdě řečeno, sám nyní těchto schizofreniků 
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vidím málo. Do mé ordinace chodí lidé s depresemi a na oddělení kliniky nedocházím. Tam bych asi 

viděl více.  

… Úspěch …  

MS: Když se podíváte na průběh této podskupiny schizofrenie, jaká je pravděpodobnost úspěchu 

léčby? Když je člověk dvacetiletý a vyskytne se epizoda, za jakou dobu se může navrátit do života, jaký 

žil předtím? 

PZ: Predikce v tomto onemocnění není dost dobrá. Během života psychiatr pozná, že prediktivní 

pravidla, která máme, často selhávají. Mám jednoho pacienta od osmnácti let a je mu padesát. 

V počátku měl paranoidní bludy, měl pocit, že je otravován, a přesto vystudoval vysokou školu. 

Hodně dlouho byl zaměstnán uměleckým tvůrčím způsobem. Podle našeho učení by se měl s věkem 

zlepšovat. On se s věkem zhoršoval. Nakonec šel do invalidního důchodu. Bludy má pořád stejné. 

Jediné, co můžeme dělat, je usměrňovat průběh nemoci. Co v tom pomáhá, je Halipelidol. Byla 

vyzkoušena všechna nová neuroleptika, a nic.  

MS:  Jak vnímáte skutečnost, že jedno procento populace je schizofrenní? 

PZ: Zdá se mi, že je to veliké číslo. Je to jeden ze sta.  

MS: To znamená, že v Praze, kde je asi milion dvě stě tisíc obyvatel, se pohybuje kolem deseti tisíc 

dvou set schizofreniků.  

PZ: To je hodně.  

MS: Ano, je to takové malé městečko. Domníváte se, že většina jich našla cestu k psychiatrovi? 

PZ: Většina bude evidována. Pacienti s mírnější formou nemoci podchyceni být nemusí. 

MS: Dá se dle vás říci, že o schizofreniky v Praze je postaráno?  

PZ: To ne, oni unikají. Dnes unikají hlavně do bezdomovectví.  

MS: Když člověk v hromadné dopravě potkává neupravené a zašpiněné lidi, tak to jsou povětšinou 

oni? 

PZ: Tam je více alkoholiků než psychotiků. Začíná to platit také u nás, byť přesný obraz o tom 

nemáme. V Americe to bylo zvláště vidět, když se přistoupilo k deinstitucionalizaci, tedy i k rozpuštění 

léčeben. Někde vznikla i komunitní centra, a někde ne. Tam, kde nevznikla, se lidé ocitli na ulici. 

MS:  A jsou odkázáni na druhé.   

PZ: Občas to má katastrofický obraz. 

… Péče …  

MS:  Jsou outsidery ve společnosti zdravých. Jaká efektivní péče pro lidi s tímto onemocněním 

existuje? Co znamená starat se o schizofrenika?  
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PZ: Určitě je dokázáno a má to jasnou platnost, že užívání léků je zásadní. Kdo přestane užívat, ten se 

vrací do psychotického stavu, do špitálu, do léčebny. Kdo pravidelně užívá léky, tak je toho ušetřen 

nebo se tam navrací méně. Nyní jsem u soudu viděl paní, která byla dobrým příkladem schizofrenie 

pod kontrolou, díky dobré medikaci. Pozoroval jsem, že se o sebe dobře postarala.  

MS: Dotkl jste se léků. Ty jsou jednou z opor slušného stavu pacienta, byť pouze regulují průběh 

nemoci. Jedním z nich jsou neuroleptika, jež udělala „revoluci“ v léčbě psychóz. Jak dlouho je 

psychiatrie využívá? 

PZ: Pokud se nepletu, tak je to padesát dva let. 

MS: To se týká chlorpromazinu.  

PZ: Ano. Tehdy k tomu mimořádně přispěla Francie. Vlastně to začalo koktaily, které se používaly ke 

snížení teploty při operacích v rámci anestezie. Zjistilo se, že to má…  

MS: …antipsychotický účinek.  

PZ: Ano, ale to bylo až později.  

MS: Byl to čistě vedlejší produkt.  

PZ: To ano, začalo to v chirurgii.  

MS: Jakým jiným způsobem kromě neuroleptik se léčí schizofrenie či se napomáhá ke zmírnění jejích 

negativních jevů?  

PZ: Důležitou složkou je tam edukace. Je záslužně rozvíjena docentkou Motlovou, Vankovskou a 

Španielem v rámci programu ITAREPS, jenž je založen na komunitní léčbě a na zjištění časných 

příznaků recidivy onemocnění. To je edukace. Tedy nikoliv hluboká analýza. Ta většinou pacientům 

nedělá dobře, či je může dokonce poškodit. Oni se snaží zavést návyky, cvičení životních dovedností.  

MS: To aby se člověk dokázal lépe o sebe postarat? 

ZP: Aby nebyl tím typickým tloustnoucím, kouřícím schizofrenikem. 

MS: Cílem je, aby byl člověkem, a ne pouhou biologickou jednotkou.  

ZP: V tom jistě hodně pomáhá rodina. Dokud má schizofrenik podpůrnou rodinu, je to dobré. Když 

ale lidé z jeho rodiny zemřou, tak je to horší.  

MS: Tito lidé jsou poté odkázáni na pobyt na nádražích…  

PZ: …či v sociálních ústavech.   

MS: Nepříznivý výhled. Také se užívají inzulínové šoky, což je cosi jiného než elektrokonvulze.  

… Komunikace …  

MS: Jak sdělujete pacientovi a jeho rodině tu zásadní věc, že on či ona je schizofrenní osobností. To je 

určitě něco podstatně jiného ve srovnání třeba se zlomeninou ruky. Jaké reakce pozorujete během 

takové komunikace? Zřejmě vycházejí z povědomí o tomto oboru.  
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PZ: Ono to většinou vykrystalizuje postupem času. Člověk proto není vystaven nutnosti to přímo 

sdělit. Postupně se dojde k diagnóze.  

MS: Co přesně myslíte slovy „postupně se dojde“? Co můžete jako lékaři říci? 

PZ: Můžeme říci, že je podezření na schizofrenii, která se dá velice dobře upravit, ovšem nemůžeme 

říci, jak to bude dále.  

MS: To je dost nepříjemné, že? 

PZ: Predikce je pořád nedostatečná. 

MS: Je asi něco jiného, když se bavíte s lidmi vzdělanými, kteří o této oblasti vědí. Zažil jste někdy 

nepříjemné reakce ze strany těch, kteří se o nemocného člověka starají?  

PZ: Málo kdy a nezapsalo se to do mé paměti. Musel bych hodně vzpomínat. Dané případy bych 

zřejmě neidentifikoval. Stane se, že rodina či její člen jednoduše nepřijme a odmítne léčbu.  

MS: Jinými slovy: Vina není na nemoci, ale vinen je lékař.  

PZ: To ano. I to se stane.  

MS: Stane se někdy, že když se lidé dozvědí diagnózu, ten, který je nositelem nemoci, se stane 

osamělým? Že jej jeho rodina a přátelé opustí právě ve chvíli, kdy je daný člověk potřebuje pro lepší 

orientaci v životě?  

PZ: Vyloučené to není.  

MS: Nezažil jste to?  

PZ: V mé praxi bych to nevyloučil, i když to nebylo tak otevřené.  

… Náročnost finanční …  

MS: Schizofrenie je nesmírně náročná nemoc. Nemocný musí brát léky a navíc někteří z nemocných 

nejsou součástí pracovního procesu, schizofrenici často končí jako invalidé. Co s tím? Svět je složitější, 

je náročnější, vyžaduje rychlost. Jaké jsou schopnosti lidí s tímto onemocněním a jaký je přístup 

zaměstnavatelů k nim?  

PZ: Nyní je to zvlášť tvrdé. Byla však taková osvícená doba… 

MS: Co je pro vás osvícenou dobou? Prosím, abyste to časově vymezil. 

PZ: Hovořil bych o sedmdesátých letech.  

MS: Normalizace? 

PZ: Byla to doba, kdy se hodně poznalo, jak neuroleptika působí, jak pacienty zcivilizují a umožní jim 

návrat do zaměstnání. To byla zlatá doba, pokud šlo o destigmatizaci a psychotiky vůbec. Nyní 

v kapitalismu je to zlé. Je to mnohem horší.  Zřejmě v tomto ohledu nic nezměníme, ale je jisté, že 

nyní mají pacienti s diagnózou schizofrenie velké obtíže.  
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MS: Socialismus, ačkoliv to byl strnulý systém… 

PZ: …byl v tomto ohledu šetřící.  

MS: Měl jste možnost vysvětlovat zaměstnavatelům a lidem z ekonomické sféry, že cílem je, aby lidem 

pomohli? Když má člověk zaměstnání, byť není plně výkonný, má pocit naplněnosti života. Dáte mu 

naplnění času a pocit smysluplnosti života. Integrujete ho. Měl jste možnost hovořit s lidmi, kteří 

rozhodují o personálních otázkách v kontextu psychických nemocí?  

PZ: Abych se přiznal, tak jsem se zaměstnavateli do styku příliš nepřišel. V tom mají velkou zásluhu 

psychoterapeuticky orientovaní psychiatři, jako je VIRABS, Ondřejov a jiné.  

MS: Také síť společností Eset. 

PZ: Ty vytvářejí i pracovní příležitosti.  

MS:   Ovšem mně jde spíše o to, zdali jste mohl jako přednosta kliniky - autorita hovořit s lidmi, kteří 

dělají byznys? 

 PZ: Myslím, že ne. Takovou příležitost jsem bohužel neměl.  

MS: Vysvětlit jim, že i lidé, kteří mají stigma, jsou plnohodnotní a že je dobré je zaměstnat. Protože 

tím snížíte ne existenční, ale především existenciální problémy. Udělal byste to, pokud byste měl 

příležitost?  

PZ: Pokud by mě někdo vyzval, tak bych se jim to snažil vysvětlit.  

MS: Soudíte, že k lidem, kteří mají duševní obtíže, je kapitalismus příliš nepřátelský?  

PZ: Musí být, jelikož efektivitu klade na první místo. To je logický výsledek.  

MS: Člověk je přece mírou všech věcí, říká Protagoras. Nejsou to peníze. 

PZ: Ale nakonec je to o penězích.  

MS: Soudíte, že lidé, kteří budou trpět touto nemocí, budou ekonomickým systémem vytěsňováni?  

PZ: Musí se na tom pracovat. I Psychiatrická společnost se snaží pozitivně působit. Zásluhu na tom má 

třeba bohnický festival Mezi ploty.  

MS: Ale to je jedna akce za rok, která má spíše ukázat, že tento svět existuje. Já jsem měl na mysli 

převážně ekonomickou integraci lidí, aby jejich potenciální energie nevyšla vniveč.  

PZ: Ano, například v Severním Irsku je k handicapovaným mnohem lepší přístup. Je to věc výchovy, 

postoje.  

MS: Problém je v tom, že mnoho lidí převzalo slogan „Peníze jsou až na prvním místě,“ a podle něj se 

řídí jak v osobním životě, tak v hospodářské praxi  

PZ: My jsme nyní v rané fázi divokého kapitalismu, která se v jiných zemí ukázala už po průmyslové 

revoluci.  
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MS: Tam, kde se kapitalismus budoval stovky let. 

PZ: Zde si vybavuji romány Fackely… (některé sociální romány) 

MS: Kdybyste měl na závěr udělat prognózu. Myslíte, že postižení lidé budou během několika 

desetiletí částečně či plně integrováni do pracovního procesu?  

PZ: Věřím ve zlepšení. Čas bude hrát svou roli. Nyní jsem si vzpomněl na jednu událost. Ve 

Špindlerově Mlýně dostali staří ambulantní lékaři Heverochovu cenu. To si vymyslel výbor. Je to 

ocenění za dlouhodobou užitečnost. Netýká se to výsledků ve vědě, ale v praxi. Dostali to většinou 

lidé, kterým je osmdesát a výše. Jednalo se například o Henrietu Tondlovou. To jsou lidé, kterých si 

velmi vážím. Byla tam jedna skromná psychiatrička, která řekla, že děkuje za medaili a že psychiatrie 

udělala za její život takový pokrok, že se to prý nedá ani popsat.  

MS: Děkuji Vám…     

         

Dialog o depresi s prof. Petrem Zvolským22: 

MS: Co se vám jako psychiatrovi vybaví, když se řekne slovo deprese? Je to skutečnost, která je pro 

mnohé trýznivá. 

PZ: Mně se vždy vybaví, že to je normální stav vědomí.  

MS: Normální stav?  

PZ: Ano, protože jakmile jsme se stali vědomými subjekty, tak jsme si uvědomili svou situaci a začali 

hledat smysl života. Brzy jsme poznali, že se rodíme bez naší vůle a odcházíme bez naší vůle.  

MS: To znamená, že člověk začal pociťovat existenciální tíži?  

PZ: Ano, je to přece strašné, pokud si k tomu nepřidáte Pána Boha.  

MS: Člověk byl veden k tomu, že jeho život je směřován k Bohu, že má žít pro Boha.  

PZ: To proto, aby se zachránil! Jistě je to extrémní postoj, ale ve své depresi ho mám ještě 

vyhraněnější. Když mě však deprese přejde, zastávám názor, že lidem, kteří jsou postiženi depresí, 

selhává obranný mechanismus, který nám byl dán, abychom mohli žít ze dne na den a nestarali se o 

příští.  

MS: Ze dne na den?  

PZ: Myslím obrazně. 

MS:  Ale aby člověk existoval, musí mít nějaký plán, projekt. 

PZ: Musí mít… Já měl také projekt. Soudím, že když se lidé blíží ke svému konci, zjistí, že…  

                                                           
22

 Dialog byl veden v pondělí 18. 6. 2012 v odpoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského Svornosti 20, 
Praha 5, Smíchov  
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MS: Ale já jsem byl zaujat onou existencí ze dne na den. Když je člověk mlád… 

PZ: To jsem jistě nežil ze dne na den. To ne. Nesmíte to brát doslova. Nyní žiji ze dne na den. Víte, 

člověk měl dříve cíle, sny a představy. Ale vše to bylo příliš éterické, pofiderní.  

MS: Element Boha je samozřejmě důležitý. Když tam dáte Boha, život získává pro mnohé směr …  

PZ: Podmínkou je, že Boha tam musíte dát. Pro mě existuje takový modus, že někdy Bůh je, a někdy 

ne. Rád chodím do kostela, účastním se tamních rituálů. Ty uznávám, jelikož dodávají životu 

estetičnost.  

MS: Vy depresi považujete za existenciální stav duše, který je bytostně spjat s člověkem?  

PZ: Pozor, s vědomím člověka. Ne s vědomím zvířete.  

MS: Proč je poté kolem deprese takový poprask?  

PZ: Protože když obranné mechanismy selžou, je to hrozná věc. Máme štěstí, že jsou zde 

antidepresiva, která nám to pomáhají řešit.  

MS: Řešit? Není to spíše dočasná eliminace? 

PZ:  Nebo substituce.  

MS: Když se člověk zamýšlí nad tím, co uvádíte… Pána Boha jsme odstranili, ale kvůli tomu se člověk 

stává nepřipraveným. Něco mu schází. Náboženství mu dávalo podporu.  

PZ: Určitě ano. Říkám si, že člověk musí mít jistou umělou strukturu, aby se po ní pnul.  Na druhou 

stranu to člověk může shledávat příliš umělé. Dám vám příklad. Jeden známý člověk, jihočeský učitel, 

byl katolického vyznání. Zanechal po sobě deník, paměti. Z nich člověk mohl poznat, že to byl ryzí 

věřící. Dýchá z nich autentický katolicismus.  

MS: Víte, když člověk nemá víru v to, že jeho život někam směřuje, že je důležitou součástí té velké 

rodiny, pokud bychom tak lidstvo nazvali, když tuto oporu víry nepřijal, je otázkou, co jej má v těžkých 

chvílích života podzdvihovat.   

PZ: Je to těžké. Musí se hledat v estetice, v krásných věcech. Duchovní věci jsou krásné.  

MS: To ano, nicméně mně jde o to, že pokud člověk má základ, na kterém může stavět, tak by 

nemusela nastat skleslost a trápení, které přicházejí, když onu podpůrnou část odstranil.  

PZ: To je to, že pokud máme nějaké neštěstí, tragické, nebo i menší, neurotické, chybí nám nebo 

nemáme dostatečně vyvinutý obranný mechanismus, ať biologický, nebo zde také funguje výchova. 

MS: To znamená, že se domníváte, že o depresi jako o nemoci se začalo hovořit až v moderní 

společnosti?  

PZ: Tak bych to neřekl. Ta byla vždy.  

MS: Myslím výrazně.  
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PZ: Přece jen psychoterapie v podobě upřímného náboženství mohla pomáhat. Nyní je této složky u 

nás v Evropě méně.  

MS: Ano, ale je nahrazována specialisty, psychoterapeuty a do jisté míry i psychiatry.  

PZ: Určitě se tím uživí, proto je tolik směrů. Je zde velký výběr.  

MS: Můžeme říci, že deprese je jistá daň za moderní společnost? 

PZ: Pouze za vědomí vyššího stupně, jak říká Edelman. Ten rozlišuje vědomí nižšího stupně u zvířat a 

vědomí vyššího stupně u člověka. Jakmile se objeví, spatří člověk existenciální hrůzu.  

MS: S tím i nechuť žít. Rozpad smyslu.  

PZ: Naštěstí jsme zařízeni tak, že v nás funguje serotonin, který to zastře. Ve chvíli, kdy přestane 

působit, tak se to vynoří v celé své hrůze.  

… Druhy ….  

MS: Říkáte serotonin, což je biologická stránka věci, k jeho významu se ještě dostaneme. Rád bych se 

zeptal, jak třídíte stavy deprese? Vyčleňuje se stav, který se označuje major depressive disorder, poté 

jsou bipolární poruchy. Takto to bylo i v minulosti, či dříve byla pouze deprese?  

PZ: Takové členění existovalo. Německá, kontinentální škola měla maniodepresivitu na jedné straně a 

endogenní depresi na straně druhé. U té se nevyskytovala hypománie. Anglosasové tomu příliš 

nerozuměli a tvrdili, že je to kontinuum. To znamená, že je to vývoj od deprese k mánii. Z jistého 

pohledu mají také pravdu. V dělení poté zvítězila bipolární nemoc, což je bývalá maniodepresivita, a 

proto je to major – medium – minor depressive disorder. Do toho je také včleněna dystymie.  

MS: Dystymie je menší forma deprese? 

PZ: Ta je velmi sympatická. Osobně ji mám rád. To proto, že tam můžete „strčit“ leccos, co jsme 

dávali do neuróz. Jsou to povětšinou „ufňukaní“ pacienti, kteří mají nespokojený život, pořád si 

stěžují. 

MS: Jde to léčit medikamentózně?  

PZ: Léčilo se to psychoterapií, ta pomůže. Také to jde léčit biologicky. Pravé dystymie jdou eliminovat 

při malých dávkách antidepresiv. Tito lidé se zlepší. To se mi velmi líbí. Když jsem to říkal Angstovi, 

což je známý švýcarský psychiatr, jemuž je také už přes osmdesát let, byl překvapen, že se tomu 

divím. Pokládal za samozřejmé, že když jde léčit hypománie, tak se dá léčit i dystymie.  

MS: Když rozlišujete tyto druhy, kolik procent lidí trpí hlavní depresivní nemocí?  

PZ: Tam jsme nedokonalí. Vycházíme z biologických markerů, například serotoninu. Ale spíše to 

rozlišujeme podle několika behaviorálních kardinálních příznaků, jako je autoakuzace, suicidální 

tendence, abulie. 

MS: Kdybyste to měl přeložit do lidské řeči: autoakuzace je…  

PZ: …sebeobviňování. A to i pro věci, které by vás normálně, bez deprese, nenapadly.  



131 
 

MS: Jsem v takovém stavu vědomí, že vše kolem mě…  

PZ: Je černé. Vzpomínáte si na vše, ale je to špatné.  

MS: Sebevražda…  

PZ: …je logickým vyústěním.  

MS: Již na tomto světě nic nemohu vykonat. Pak jste říkal to třetí… 

PZ: Apatie, abulie. Tam jsou rozdíly. Skoro je lepší, když je člověk apatický. Když to má poprvé, tak ani 

nepozná, že je depresivní. Jen se mu nechce nic dělat. Nechce ráno vstávat. Je to taková lenost. Okolí 

mu říká: „Prosím tě, vzpamatuj se. To přece musíš zvládnout, to musíš přemoci.“ Lidé nemají pocit 

hrozné deprese. Nebo jsou také lidé, kteří jsou spaví. A někdo zase nespí, či má ranní pessima.   

MS: Dobré je, jak to děláte vy. Ráno zazvoní budík a jdete do práce.  

PZ: Manželku budík neustále rozčiluje.  

MS: To je nejlepší způsob, jak se uvést do chodu.  

PZ: Ano, a proto to dělám. Mně nesvědčí - a je to podobné jako u epilepsie - víkendový dlouhý 

spánek.  

MS: Člověk by se měl řídit pravidelností a selskou radou, že noc je pro spaní a den je pro práci.  

PZ: To určitě. To je sebezáchrana.  

MS: Člověku to musí být vštípeno výchovou. Sám jste říkal, že dříve byli lidé k něčemu vedeni.  

PZ: Moji rodiče nebyli zvlášť nábožensky orientovaní.  

MS: Myslím ale, že jste se řídil dobrými radami. Člověk si osvojil dobré praktiky, jež v době krizí mohly 

působit záchranně. Člověka zbrzdily a on tak mohl snáze opouštět svá duševní dna. Dnes se 

spoléháme spíše na stránku biologickou. Ale zůstaňme ještě u nemocí. Další je maniodeprese. Je to 

obtížnější nemoc v tom ohledu, že pacient létá z vrcholu na dno? A kde hledat rovnováhu?  

PZ: Strašně záleží na stupni poruchy. Když je bipolární nemoc těžká, častá, je nebezpečnější i 

z hlediska suicidity. Když je lehká, když jsou deprese malé či nemusejí skoro být, tak to jsou takzvané 

časté opakující se mánie. Ty dnes nejsou uznávány, protože se tvrdí, že deprese jsou malé, 

nepoznané, jen se to přiřadilo k bipolární nemoci. Ideální je permanentní hypománie. Znám takové 

osobnosti. Někdy to bývají bipolárové. Znám rodiny, kdy matka byla permanentně hypomanická, ale 

velmi produktivní. Táhla rodinu, nikdy se neléčila. Jedno, dvě, tři děti byly psychotické. Bipolární 

onemocnění je často popisováno u významných finančních dynastií.  

MS: Myslíte Rockefellerové? 

PZ: Nevím, zda přímo oni, ale je mnoho takových rodin. Mogens Schou o nich hovořil a stěžoval si, že 

právě velcí manažeři bohatých společností, kteří měli deprese a hypománie, odmítali Lithium, 

protože je zbavovalo hypománie, patřičného švihu. Chtěli být hodně produktivní. Byli z toho 
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rozhořčeni. Určitá hypománie je dobrá. Můžete pracovat, dokud to neporušuje koncentraci, 

soustředění. To je úžasný dar. Nemusíte spát či spíte málo.  

MS: Není to případ vašeho kolegy Cyrila Höschla? 

PZ: Ten je určitě hyperaktivní.  

MS: Říkáte hyperaktivní, ne hypomanický.  

PZ: Ano, neřekl bych, že u něj to je hypománie. On je vyslovený extrovert.  

MS: Soudíte, že s hypománií se dá žít, kdežto s depresemi…  

PZ: S dystymií a s lehkou depresivní chorobou se žít dá. Těžké deprese handicapují.  

MS: Zbavují člověka produktivity. 

PZ: A cílů. 

MS: Postupně nastává rozpad osobnosti. Když porovnáváte schizofrenika a lidi s těžkou depresí, 

shledáváte u nich jisté styčné body? 

PZ: Dříve jsme si jako žáci české a německé psychiatrie mysleli, že je to dost přísně oddělené. Nyní 

stoupencem tohoto názoru nejsem. Je úžasné, že některé schizofrenie mají tragický průběh, ale poté 

nastane opak.  

MS: Někteří pacienti uvádějí, že jejich myšlení je špatné, nepamatují si. 

PZ: V krystalickém případě je to jiné. Profesor Vondráček vždy říkal, že jsou schizofrenie, na kterých 

se všichni psychiatři na světě shodnou, a schizofrenie, kde každý má jiný pohled.  

MS: Vy jste uváděl, že u depresivního člověka je vše negativní. Soudíte, že černota, která se objevuje u 

depresivního pacienta, u schizofrenika…  

PZ: …může také být. Dříve jsme to podceňovali. Dříve se zdůrazňovala otupělost, apatie, nezájem. 

Jsou i postschizofrenní deprese, které vedou k sebevraždě. Jsou odůvodněné. Kolega Baudyš udělal 

dobrou statistickou práci. Je stará deset až patnáct let. Sestavil ji na základě relevantních statistických 

dat a dospěl k závěru, že k procentu nemocných schizofreniků je vlastně poměrně málo invalidních 

důchodů. V praxi se to nevnímá. Jsou invalidní důchody, které trvají třicet let, a jsou to schizofrenici, 

avšak sebevražedné tendence nemají. 

MS: Když se přidá deprese…  

PZ: To ano. Maršálek o tom napsal hezkou knihu. Je to nedávná práce. Poukazuje, že se tato 

skutečnost zanedbává, byť by se to mělo léčit a sledovat.    

MS: Proto lidé, kteří berou antipsychotika, užívají také antidepresiva, aby jejich nálada byla 

kompenzována.  

… Ohrožení kdykoliv …  

MS: Deprese se může vyskytnout v každém věku?  
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PZ: Ano.  

MS: Nikdo před ní není uchráněn. Říká se také, že naše deprese jsou z represe. To znamená, že vznikají 

v situaci, kdy je člověk vystaven tlaku sociálního prostředí, třeba na pracovišti. 

PZ: Jsou v tom různé stupně součinnosti okolí a biologie. Někdo má nešťastný život už od dětství do 

smrti, je smolař, ale depresi nedostal. Také jsem takového člověka potkal. Jsou velice odolní a 

nezlomí je to. Méně odolný člověk stresu snáze podlehne.  

… Léčba …  

MS: Rád bych se zeptal na otázku léčby. Trochu jsme to již zmínili. Lékaři podle síly nemoci začnou 

dávat nemocnému serotonin. To existuje pouze tento jeden element?  

PZ: To je naše zjednodušení: podle nás je to to hlavní. Předpokládáme, že je to správné, a celkem se 

to osvědčuje. Pravděpodobně je více neurotransmiterů, které se různě modulují. U někoho více, u 

někoho méně.  

MS: Mohli bychom tedy hovořit o lajdáckosti psychiatrů, když tvrdí, že za depresi může serotonin? 

PZ: Byl jeden australský psychiatr, jmenoval se Burney. Byl to sympatický člověk, působil jako 

přednosta na Duke University. Pak záhadně zmizel. Za mých dob ale působil a byl hodně slyšet. 

Napsal, že serotoninová hypotéza či monoaminová hypotéza u psychóz vůbec byly jako standarty 

nesčetněkrát opuštěné, záplatované, ale stále jakžtakž drží.  

MS: Někdo se spokojí, když mu řeknete: „Dáváme vašemu mozku to, co je skutečně nutné. To je 

serotonin.“  

PZ: Z mého pohledu je to neuspokojivé a provizorní.   

MS: Možná také v kontextu toho, co vše se v našem mozku děje. Zvláště, když si představíme, že 

v našem mozku jsou desítky miliard neuronů a ještě o řády výše jejich propojení. Možná je to pro 

odhalení podstaty nemoci moc a naše vysvětlení odpovídá možnostem naší vědy. 

PZ: To ano. Každopádně existuje velký pokrok.  

MS: Neurotransmiter je tedy hlavní látkou, která se mozku dodává. Na kvalitní fungování nemocného 

člověka má dobrý vliv také Lithium. Vy jste jeho obhájcem.  

PZ: To ano. Právě efekt této látky je málo vysvětlený.  

MS: Zkoumání dopadu této látky na náš mozek se nevěnuje taková pozornost? 

PZ: Jeden čas se to hodně zkoumalo a byly o tom tisíce prací, ale nyní je Lithium polozapomenuté, 

zvláště u nás v Čechách.  

MS: Čím si to vysvětlujete? Myslíte, že Lithium není dobrý obchodní artikl?  

PZ: Je to tím hodně způsobeno. Lithiu hodně nespravedlivě konkurují moderní antidepresiva a 

antiepileptika, jako je Lamotrigine, Lamictal, Valproat, Carbamazepine… Ten poslední sice není úplně 

nový, ale je to z hlediska účinků nejspolehlivější profylaktikum.   
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MS: Možná to není obchodně přitažlivé.  

PZ: To již profesor Schou si stěžoval, že se na to těžce sháněly peníze. Přitom to vytěžíte, vyčistíte, 

dáte do tabletek a je hotovo.  

MS: Lithium je tedy levné? 

PZ: Ano, ale nějak to nemohou dostatečně nadražit. Nevím proč.  

MS: Jsou za nedostatkem využití této látky obchodní zájmy?  

PZ: Nejen obchodní. Je to ovlivněno módními trendy. Je známé, že když Lithium začalo v Evropě a 

Schou byl plně uznán, tak my jsme ho sice mohutně používali, ale v Americe se neuznávalo.  

MS: Co bylo příčinou?  

PZ: Poté ho v Americe začali užívat, jako se to dělá, i tam, kde to nemělo indikaci. Nyní se ho 

opětovně neužívá.  

MS: Soudíte, že tato látka bude v budoucnu opět slavit svůj návrat?  

PZ: To ano. Je pár lidí, kteří tomu jako já dávají zelenou. Nedávno jsem ve Špindlerově Mlýně poznal 

kolegyni Šlupkovou. Je jí také přes sedmdesát let a pobírá již penzi. Žije v Německu v jednom domově 

důchodců. Zastavila mě a říkala mi, že vzpomíná, jak jsme zaváděli Lithium a že jej neustále užívá.  

MS: Starší generace se drží starých praktik. Možná je třeba šťouchnout do farmaceutických 

společností. 

PZ: To ne. Samotní psychiatři by měli mít větší zájem.  

MS: Ovšem ti jsou „koupeni“ farmaceutickými společnostmi. 

PZ: Jistě, ale je pravda, že i náš přední psychiatr Höschl uznává, že Lithium je báječné, propaguje ho. 

Také můj nástupce na klinice Raboch ho propaguje. Oficiálně na seminářích říká, že se málo užívá. 

Nepomůže tomu.  

MS: Dalším léčebným prostředkem při této nemoci jsou elektrokonvulze - elektrošoky.  

PZ: Ano. 

MS: Co si o nich myslíte? Někdo si pod nimi představuje cosi strašného, ba mučení člověka.  

PZ: Stále se snažím to studentům včlenit do přednášek katatonie i deprese a vysvětlit jim, že je 

hluboký omyl to pokládat za něco hrozného.  Někdy je to požehnání. Máte katatoniky, kteří by bez 

toho jinak umřeli.    

MS: Dokonce by to šlo až tak daleko? 

PZ: Ano, ti produktivní či stuporózní, kteří leží, nejedí…  

MS: Ale těch snad není mnoho.  
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PZ: Ne, ovšem střídá se to. Jeden čas jich bylo málo, nyní je jich více. Není vysvětlené proč. 

MS: Nutno podotknout, že elektrošoky byly nepěkně ukázány…  

PZ: …scientology… 

MS: Nejen jimi, ale také Milošem Formanem a jeho filmem Přelet nad kukaččím hnízdem.  

PZ: Ano, ten nám také strašně uškodil, byť to byl z estetického hlediska nádherný film. Soudím, že se 

obchodně svezl právě na období antipsychiatrie.  

MS: Další metodou léčby je léčba světlem.  

PZ: Také doporučuji. Určitě na ni věřím.  

MS: Neměl by takový pacient trávit své dny v nějaké slunné zemi? 

PZ: Takoví pacienti to opravdu dělají, když mají dostatek peněz. Psychiatr Herman popsal paní z New 

Yorku, která měla podzimní deprese a sama přišla na to, že když jede na zimu za sluncem do Egypta, 

potíže ustupují. Byla dostatečně movitá a mohla si to dovolit. Nakonec se z deprese vyléčila, neboť se 

diverzním periodám vyhnula.  

MS: Ale to by mohlo v jisté fázi způsobit nové stěhování národů, nemyslíte?  

PZ: Seveřané by k tomu měli příčiny. Také tam má léčba bright light - jasným světlem - velký úspěch. 

Kupují si to po desítkách. 

MS: U vás na klinice se tato léčba nepoužívala?  

PZ: To je jedna z příčin mé deprese, byť jsem se s tím už vyrovnal.  Sotva jsem nastoupil jako 

přednosta kliniky, zařídil jsem tam pokoj s osvětlováním. Bylo tam asi 10 tisíc luxů. Tehdy to bylo 

levné. Daly se tam zářivky a používali jsme to. Helena Illnerová byla tak spokojena, že jsme tam dělali 

několik jejích pokusů s lidmi. Je to lepší než lokální zdroje. Poté se na to zapomnělo, já jsem 

odstoupil, nepropagovalo se to, rozbouralo se to. K mému překvapení profesor Raboch - aniž by mě 

sebemenším slovem zmínil, aniž by uvedl, že již to na klinice bylo - řekl, že se takové místo bude 

zřizovat, neboť na to dostal švýcarský grant. Přiveze Anne Youst, kterou měl ve Špindlerově Mlýně, a 

ona povede semináře. Bude se to platit z grantu. Částečně to platí i Všeobecná zdravotní pojišťovna.  

Trochu mě mrzí, že mladší asistent, kterého učinil správcem tohoto programu a který pamatuje můj 

pokoj, se ode mě velmi decentně odtáhl, když jsem jej prosil, aby tuto skutečnost připomněl 

v nějakém referátu. Ale takový je běh světa. 

MS: Nelze se všem zavděčit.  

PZ: Je v tom trochu má domýšlivost.  

MS: Člověk se přece má hlásit k tomu, co vykonal.  

PZ: Je vidět, jak se dá vše využít. Člověk musí být v tomto ohledu dost průbojný. V tom jsem byl málo 

aktivní. 

MS: Zase přijdou jiní a ti napraví a připomenou zapomenuté. 
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… Cykly depresí …  

MS: Rád bych se zeptal, jak se jednotlivé cykly depresí navracejí. Váš kolega profesor Švestka ve své 

popularizační práci tvrdí, že osmdesát procent primárních depresí se opakuje. Možná je to ovlivněno 

tím, že lidé neberou předepsané pilulky.   

PZ: Je to jev přijímaný, pouze procenta se budou lišit. Osmdesát procent se mi zdá hodně, nicméně 

sedmdesát procent bych akceptoval. Tam právě pomáhají profylaktika. Není to u všech, ale tak u 

poloviny nemocných. Napomohou k vyrovnání a nemoc se nevrací.    

MS: Propady poté nejsou tak zásadní, jako kdyby byl člověk bez léků.  

PZ: Pády jsou mírnější a lidé nemusejí být hospitalizováni.  

MS: Proto zde platí psychiatrovo: „Užívat, užívat, užívat!“  

PZ: U schizofrenie je to jisté.  

MS: A u depresí?  

PZ: Tam též, ale pozor na bipolární poruchu. Tam můžete antidepresivem či elektrokonvulzí 

manickou ataku a střídání nálad vyvolat.  

… Lékař …  

MS: Jakou roli při léčbě hraje lékař kromě toho, že pacienta vyslechne. Jaká je podle vás jeho role?   

PZ: Po našem setkání konečně dopíši recenzi knihy Motlová – Bankovská – Španiel, která se jmenuje 

Schizofrenie pro jednadvacáté století. Je to takový manuál, jak edukovat rodiny a schizofrenní 

pacienty. Je to výtečné a důležité. 

MS: Spíše se zabývejme významem lékaře v kontextu depresivního onemocnění.  

PZ: Soudím, že moderním přístupem je doporučovat zdravý životní styl a podporovat jej. To znamená 

připomínat dietu, štíhlost, cvičení, sport, endorfiny, endorfiny… To je pravda. Také by se lidé měli 

vyvarovat stresu, pokud to jde.  

MS: Dnešní doba je taková, že je obtížné chránit se před stresem. Setkal jste se s pacientem, který 

vyžadoval více setkání? Když je člověku špatně, nemá často kolem sebe lidi. Soudíte, že by takový 

pacient měl navštěvovat lékaře častěji? 

PZ: Rozhodně má být častější kontakt, snažit se ho udržovat, být přístupný ke kontaktu i mimo 

ordinační hodiny.  

MS: Jinými slovy být na telefonu. 

PZ: Ano, právě kolegové, které jsem zmínil, mi připadají velice dobří. To, co propagují, je ITAREPS. Je 

to model, jenž bude nyní dokonce placený. Mají chronické pacienty od různých ambulantních 

psychiatrů a mají je zmapované. Znají časné příznaky, recidivy. Jednou týdně vyplňuje pacient, jeho 

rodina i okolí jednoduchý dotazník a pomocí textových zpráv se dají řídit i skutečnosti, jako je 

zhoršení stavu. Následuje reakce z druhé strany, například příjezd lékaře. Soudím, že je to pokrok.  
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MS: Pokud se podíváme do minulosti, komunikace s lékařem v tomto ohledu byla jinačí.  

PZ: V Norsku to mají velmi dobře vymyšlené. Jednou u nás přednášel komunitní tým, který za 

jednotlivými pacienty vyjížděl, jakmile se jejich zdravotní stav zhoršil.  

MS: Nesmíme zapomínat, že Norsko je bohatá země, nemá deficity ve správě jako my.  

PZ: S tím nelze než souhlasit. 

… Lidé … 

MS: Jak se díváte na lidi, kteří byli ve veřejném prostoru, a přitom o nich bylo známo, že trpí touto 

nemocí. Starší člověk si vzpomene na Vincenta van Gogha, a kdybychom zabrousili do českých vod, 

tak bychom mohli zmínit Miloše Kopeckého.  

PZ: Miloš Kopecký trpěl jasnou bipolární psychózou. Vzpomínám si, že jej dlouho léčil Miroslav Plzák. 

Jeho deprese byly skutečně těžké. Mánie zřejmě též, ale ty zvládal lépe, jelikož nejsou v povědomí 

lidí.  

MS: Několikrát byl hospitalizován. 

PZ:  Ale spíše pro ty deprese.  

… Osobní zkušenost …  

MS: Na závěr našeho rozhovoru o depresivní nemoci bych si dovolil položit troufalou otázku. Vy sám 

říkáte, že touto nemocí trpíte. Vnímavý člověk se může zeptat, jak pak takový lékař může léčit?  

PZ: Myslím, že s věkem je to lepší, byť je možné, že si to idealizuji.  Je to jistě paradoxní. Spíše bych se 

diagnostikoval jako dystymik, neboť to celkem zvládám.  

MS: Podle vás je to stav, který vás pohání dále, jelikož nejste se svým životem nikdy spokojen.  

PZ: To je hodně pravda. Můj otec byl v tomto ohledu stejný.  

MS: Řekl jste, že ten, kdo má tuto zkušenost, dokáže lépe porozumět druhým.  

PZ:  Soudím, že ano. V tomto ohledu jsem domýšlivý. Ale hodně lidí je dobře léčeno psychiatry, kteří 

depresi nemají.  

MS: Musel jste někdy říci: „Prosím vás, já dnes nebudu ordinovat, neb jsem v nedobré kondici?“ 

PZ: Tak to asi ne. Ale byly doby, když jsem byl mladší, že jsem se něčemu krátkodobě snažil vyhnout.    

MS: Dobrá, ať se od vás tato nemoc vzdaluje a můžete ještě sloužit druhým.              
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Dialog o demenci a jiných nemocech s prof. Petrem Zvolským23: 

MS: Při procházení oblastí psychiatrických nemocí jsme se postupem času dostali na pole demencí. 

Jak byste je obecně charakterizoval?  

PZ: Ona je to velice široká otázka. Dnes je tolik speciálních znalostí jak o Alzheimerově nemoci, tak o 

jiných formách demencí, že bychom si museli vzít monografii docenta Jiráka, abychom to správně 

uchopili a rozdělili.  

… Nadávka …  

MS: Pokusíme se o to. Zmínil jste Alzheimerovu nemoc, ale k té se dostaneme. Zastavme se ještě u 

slovíčka demence. Mnozí lidé ve své nenáladě tímto slovem označují druhé: „Ty jsi dement!“ Nese to v 

sobě silně pejorativní význam. Když se řekne například schizofrenik, ještě to je dobré. Ale když se 

řekne dement, má to grády.  

PZ:  Je to výraz neúcty. Ani to neumím definovat. Možná je to výraz toho, že z toho mají lidé strach, 

že je to hrozné postižení. Člověk ztrácí osobnost.  

MS: Když někomu řeknete, že je dement, tak si s tím člověk asociuje, že je hlupák, nevzdělaný. 

PZ: To je lidová interpretace. Naznačuje, že se člověk chová hloupě, či něco zapomněl.  

MS: Že provedl něco, co není běžné, co není moudré.  

PZ: To však není pravý smysl onemocnění demence.  

MS: Vy o demenci můžete hovořit jako člověk, jenž se tím profesně zabývá. To je medicínská stránka 

věci. V lidovém podání má toto slovíčko bytostně hanlivý náboj.  

PZ: Ano, je nadužíváno jako nadávka. Sám těžko dovedu definovat proč. Možná z důvodu poruchy 

paměti. Ta je pro člověka důležitá. Bez paměti ztrácí vše, ztrácí osobnost a stává se ničím.  

MS: Je chybné, že tak člověk tituluje své bližní?  

PZ: To určitě ano. Snad jsem takovou nadávku nikdy nepoužil.  

MS: Často se to používá. Poukazuje to na neúctu k člověku a neoprávněnou dominanci mluvčího nad 

ostatními.  

PZ: Jistě, je to nesprávné.  

… Charakteristika …  

MS: Kdybychom měli přejít na medicínskou rovinu, jak byste to definoval, utřídil? 

PZ: Soudím, že Roman Jirák by to specifikoval. Hodně o tom ví. Třeba Alzheimerova nemoc šla ve 

výzkumu poměrně hodně rychle, jelikož měla patologicko-anatomické záchyty, na rozdíl od jiných 

nemocí.  

                                                           
23

 Dialog byl veden v pátek 29. 6. 2012 v odpoledních hodinách a v pondělí 9. 7. 2012 v odpoledních hodinách 
v pracovně prof. Zvolského Svornosti 20, Praha 5, Smíchov  
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MS: Když položíme elementární otázku, co vlastně je demence, jak se projevuje, vidíme, že se to 

především spojuje s ubýváním kognitivních funkcí člověka.  

PZ:  Ano, když se tím zabýváme na prosté úrovni, aniž jdeme k příčinám, které nejsou úplně známy, 

byť se částečně objasňují. Jsou také multifaktoriální.  Nejvýraznější je porucha paměti, a to 

krátkodobé. Zapomínají se nové, čerstvé věci a čím dále je retence kratší.  

MS: Naopak si lidé pamatují vzpomínky z mládí.  

PZ: To ano, protože ty jsou zakotvené a zachované v hlubokých strukturách. Tito lidé mají možnost se 

dotknout vzpomínek z mládí. Dokonce dokážou některé příhody přesně vypravovat. Když to však 

postupuje do demence, ztrácí se i tato část.  

… Mozek …  

MS:  Jaký orgán je za to odpovědný? Je to hippocampus?   

PZ: Ten a také fronto-temporální laloky.  

MS: Je to tedy propojení středu mozku a frontálních a prefrontálních laloků. Čím si vysvětlujete, že 

člověk má zakotvené myšlenky z raného dětství? Co je základním faktorem?   

PZ: Soudím, že neurovědec by nám to přesně řekl.  

MS: Jak se to vysvětlovalo v době vašeho aktivního života? 

PZ: Myslím, že je tam plno struktur, rezervní obvody, které zůstávají zachovány. Hlavní je 

hippocampus. 

MS: To je dost malý orgán.  

PZ: Ano, malý, ale v tom je jistý optimismus, jelikož dříve jsme nevěděli, že se neurony mohou 

obnovovat. Říkalo se, že od osmnácti let neurony odumírají. Nyní je známý poznatek, že neurony i 

v pozdním věku můžeme doplňovat z kmenových buněk. Hlavně je to v oblasti centrálního mozku, 

která má na starost paměť. Nyní pár slov ke cvičení hippokampu. Zjištění se týká kvality paměti u 

londýnských taxikářů. Je to dost známá a fascinující studie. Tamní vědci měřili prostřednictvím CT 

vyšetření hippokampy u londýnských taxikářů. Ti mají těžké paměťové zkoušky. Musí znát všechny 

ulice v Londýně.  

MS:  To je asi velmi náročné, neboť Londýn je velká metropole. 

PZ: Kvůli tomu také mají přísné zkoušky. Čím déle taxikáři provozovali svou živnost, tím měli 

hippokampy podle své levorukosti či pravorukosti na opačné straně mnohem větší, jelikož jim křížově 

vyrostly. Je vidět, že trénink pomáhá. Proto také nutíme pacienty trpící demencí, aby se cvičili, aby 

memorovali.  

MS: Problém je zřejmě také v tom, že pokud má člověk vyvinout pouze jednu část mozku, může to též 

přinášet obtíže. K čemu vám je, že znáte všechny ulice Londýna, když neumíte řádně komunikovat 

s lidmi.  
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PZ: Jistě, ale to jsou již další funkce, jako je myšlení. Paměť je předpokladem, aby mohlo myšlení 

probíhat.  

MS: Dá se říci, že takové výkony jako u taxikářů dnes může zvládat obyčejný stroj. Stačí zadat, kam 

chcete jet. Ale člověk je člověkem díky tomu, že je dostatečně „košatý.“ Větve - jeho tělo, jeho myšlení, 

jeho vztah k okolí - jsou proporcionálně rostlé. Není tam pouze jedna větev, která je silně dominantní. 

Poté by ten strom mohl být vychýlen a do jisté míry se stát nebezpečím. V nejhorším případě může 

znetvořit své okolí.  

PZ: Ano, s tím lze souhlasit. Když se nad tím tak zamýšlím, tak jednotlivé elementy, jako je 

hippokampus, utvářejí celek a ten je nezastupitelný. Je to tak propracované a je nad tím mnoho teorií 

o propojení neuronů a jejich sítí, že sám mám vůči tomu deficity.  

… Koho postihuje …  

MS: Koho demence postihuje? Jaké jsou dle vás rizikové skupiny? Dá se určit, že například je to člověk, 

který se o svou duši nestará patřičným způsobem, netrénuje ji? 

PZ: Zdá se, že aktivní lidé, kteří pracují intelektuálně a jsou do svého vysokého věku aktivní, mají 

menší riziko rozvoje příznaků poruchy paměti. Ale nemusí to také platit. Lidé mohou mít převažující 

genetickou dispozici. Například brilantní člověk, který v sedmdesátém roku svého života přednesl 

báječnou přednášku, během několika let počal trpět takovou demencí, že zemřel u nás na klinice. Byl 

to Alzheimer.  

MS: Nepřímo uvádíte věk, kdy tato ošklivá nemoc propuká. 

PZ: Věk je důležitý, a proto je to tak nápadné. Lidé se nyní dožívají relativně delšího věku než dříve, a 

proto ten výbuch množství dementních lidí.  

MS: Lidé nad šedesát pět let jsou ohroženější.  

PZ: Dříve se lidé většinou nedožívali takového stáří.  

MS: Proto ta otázka vyvstává až nyní.  

PZ: Neznám to zpaměti, ale je to přesně vypočítané. S každým desetiletím to exponenciálně roste.  

MS: Člověk, když se dívá na svůj věk, si říká: Mně je čtyřicet a tak nejsem v ohrožené skupině.  

PZ: Vždy se to může stát. 

MS: Pouze se mění pravděpodobnost. Mně šlo spíše o to, že čím víc bude člověk na tu nemoc myslet, 

tím větší je pravděpodobnost, že ho postihne. Nevštěpuje si ji náhodou?   

PZ: Myslím si, že to nemá souvislost.  To je osud. Někdo může mít záznam v genu. Jsou lidé, kteří mají 

špatný metabolismus, mají příliš cholesterolu. To máte tedy genetickou výbavu. A je to také 

způsobem života. Metabolické poruchy a arterioskleróza v každém případě zvyšují riziko demence.  

MS: Význam stravy… 

PZ: …konzumace alkoholu… 
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MS: …kouření…  

PZ: Tento faktor není příliš zmiňován, ale důležitou roli hrají tučná jídla. 

MS: Lidé, kteří jsou obézní, lidé, kteří nesportují. 

PZ: To je známé, ale nedodržuje se to.  

MS: Lidé na to jednoduše nedbají, jako by to ignorovali, byť je zdravý životní styl propagován. 

… Genetika …  

MS: Co říkáte genetickému vybavení? Když někdo v rodině trpěl demencí, jaké je riziko, že se nemoc 

vyskytne i u dalších členů?  

PZ: Dnes je této oblasti věnována velká pozornost. Jsou genetické alely, které zvyšují riziko výskytu 

Alzheimerovy demence. Není pořád jasné, jakou roli v tom má amyloid, byť se usuzuje, že jeho role je 

význačná. Jsou molekulární mechanismy, které určují, zda to bude ten zlý, či neškodný amyloid.  

MS: Zabývají se touto oblastí vědci v Čechách?  

PZ: Ano, neurologové jako docent Hort či psychiatr docent Jirák. Soudím, že to je nyní velmi žhavá 

otázka.  

MS: Stále více lidí spadá do skupiny, která je touto nemocí poškozena. Je pravda, že lidé, kteří v mládí 

trpěli depresemi, mají ve stáří větší pravděpodobnost, že se s touto nemocí budou potýkat?  

PZ: Je prokázaný neblahý vliv stresů. Kortikoidy, které se stresem uvolňují, ničí neuronová spojení a 

zvyšují pravděpodobnost nemoci. Během depresí člověk prodělává stresové situace, je tedy větší 

pravděpodobnost rizika organických poruch.  

… Látky a léky …  

MS: Ve schizofrenii je důležitý cyklus dopaminu, u deprese serotonin, u demence acetylcholin. Úkolem 

lékaře je dodávat neurotransmiter.   

PZ: Zdálo se, ale nebude to tak jednoduché. Zatím jsou léky na podkladě teorie, že pokud zabráníme 

odbourávání acetylcholinu či jej doplníme, tak to bude velmi účinně zabraňovat demencím. Dané léky 

se uplatnily, ale ukázalo se, že zdaleka nemají tak nádherný účinek, jak se očekávalo. Je to 

individuální. Někomu to pomůže více, někomu méně. Často to pomůže oddálit o rok o dva nejhorší 

konce.  

MS: To znamená, že to tlumí osobnostní atrofii.    

PZ: Zabraňuje to odbourávání spojů a udržuje to určitou míru acetylcholinu. Ale nepůsobí to tak 

stoprocentně, jak jsme očekávali.  

MS: Velká očekávání se nenaplnila. Když se podíváte na dobu, kdy jste začínal, a porovnáváte to se 

současností, můžete říci, že se lidé dožívají vyššího věku, a proto jsou úspěchy často vystřídávány 

neúspěchy? Nebo se domníváte, že se na tomto poli během padesáti let vykonal velký kus práce. 
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PZ: Řekl bych, že rozvoj, i když je velký, zaostává za přibýváním této nemoci. Stále nejsme, převážně 

ve východních zemích, tedy i u nás, dostatečně připraveni. 

MS: Exploze tohoto onemocnění tedy není dostatečně efektivně brzděna.  

PZ: Ano.  

… Péče o lidi …  

MS: Psychiatrie v tomto ohledu zaostává. Není to daň za vyšší věk?  

PZ: Ano, ale je to i problém celospolečenský. Vládní organizace jsou nejlépe připraveny ve 

Skandinávii. Vyžaduje to přípravu, vzdělání, bohatství. Vidíte například, jak je u nás obtížné dostat 

dementního člověka do domu seniorů. Tam se čeká čtyři až pět let.  

MS: Můžeme tedy konstatovat, že to společnost zanedbala? 

PZ:  Nemyslela na to. 

MS: Vy jste poukázal na bohatství. Právě severské země jsou bohaté.  

PZ: Tam je tato problematika dobře zvládnuta.  

MS: Je tam i solidarita s nemocnými. Čím si vysvětlujete fakt, že společnost nemyslí na ty, kteří 

nemohou přinést ekonomický prospěch?  

PZ: Soudím, že je to projev kultivovanosti dané civilizace. Nestačí pouze bohatství. Musí tam být také 

kultura.  

MS: V dobrém slova smyslu mravní cítění.  

PZ: To ano.  

MS: Dá se tedy říci, že žijeme ve společnosti, která si demenci nepřipouští a vytěsňuje ji?  

PZ: Soudím, že péče o staré lidi upadla. To se nedá srovnat s tím, co bylo během mého dětství a 

mládí. Nyní je citový přístup dětí hrozivý.  

MS: Rozumím vám. Myslíte si, že selhává rodina. Není zde povědomí o nutnosti pečovat o ty, díky 

nimž jsme zde.  

PZ: Rodina řekne, že na to nestačí, že si dotyčného seniora musíte nechat zde v nemocnici. A ještě si 

nechají posílat jeho důchod na svůj účet.   

MS: To je humanita, říká si člověk.  

PZ: Chybí morální výchova spojená s náboženstvím, s etikou, která vychovávala k péči o staré lidi.  

MS: Když lidé byli vychováváni tímto způsobem, tak zase nebylo tolik těch, kteří by se dožívali 

vysokého věku. Můžeme v jistém ohledu říci, že platíme za úspěch civilizace.  

PZ: Jistě. Platíme za úspěch medicíny, která prodlužuje věk.  
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MS: Prodloužíme věk, ale o staré lidi se pak nemá kdo starat. 

PZ: To určitě.  

MS: Do jisté míry to jde proti sobě. Na jednu stranu chceme být stále mladí, vitální, silní. Na druhou 

stranu si neuvědomujeme, že s dlouhým věkem přijde stáří a choroba.  

PZ: To je kultura mladého, krásného těla. Máte to i v reklamách. Nejsou tam dědečkové a babičky.  

MS:  Ale na propagačních materiálech se také objevují… 

PZ: Tam ano, ovšem to jsou usmívající se a dobře vypadající starci a stařenky. 

MS: Zabýváte se tímto problémem jako lékař? Vedl jste o tom diskuse?  

PZ: Soudím, že se neustále vedou diskuse. Na druhou stranu je z toho mnoho lidí zděšených.  

… Nemoci …  

MS: Zmínili jsme obecnou charakteristiku demence a k ní jako specifikaci Alzheimerovu nemoc. 

Nicméně vedle ní se objevuje i nemoc, která nese též název po svém objeviteli. Jedná se o 

Huntingtonovu choreu. Uvádí se, že je to nemoc velice vzácná.  

PZ: Rád bych předeslal, že oblast, v níž se pohybujeme, je mimo mou specializaci. Dnes je to tak 

propracovaný obor, že by se tomu člověk musel zvláště věnovat. Nejsem docent Jirák nebo docent 

Hort, tak o tom nemohu tak zasvěceně hovořit. Oblast, v níž se pohybujeme, je geronto-psychiatrie, 

která nyní vystupuje jako nově vzniklá věda. Říkám si, že nejsem k tomu tak povolán, abych dal 

přesné odpovědi, pokud jde o příčiny. Člověk má obecné ponětí jen o konkrétních případech a 

aktuálním vývoji. Pokud jde o Huntingtonovu choreu, je to hrozná nemoc, ale ve vědecké historii a ve 

výzkumu je to nádherný příběh. Je spjata se začátky objevování genetických příčin nemocí 

v psychiatrii. Jen za éru mé kariéry byl nalezen gen Huntingtonovy nemoci a bylo vysvětleno, proč 

některé Huntingtonovy chorey mají jiný průběh, jsou pomalejší. Bylo objasněno, proč některé začínají 

ve středním věku, ale také proč mohou začít už ve dvou letech. Navíc se objevilo, že tato významná 

nemoc je způsobena opakováním TCG kodónů. Když je jich nad určitý počet, tak to vede  nezvratně 

ke klinickému projevu Huntingtonovy chorey. Čím je více repetic, tím rychleji počíná. Je to pěkně 

popsaná nemoc, avšak bohužel stále není léčitelná.         

MS: Dá se říci, že se jen oddalují nejhorší stavy.  

PZ: Je to paliativně. Ony projevy se tlumí, ale průběh není ovlivnitelný.  

MS: Člověk se mohl dočíst, že incidence je pouze sedm případů na 100 tisíc lidí. To nezasvěcenému 

může připadat málo.  

PZ: Není to málo. Jako psychiatr a neurolog se během života s touto nemocí setkáte. U nás jsou tito 

lidé soustředěni na neurologické klinice u profesorky Havrdové, nebo u genetičky doktorky Židovské. 

Je jich v relativním poměru dost, aby to stálo za speciální ambulanci. Moje manželka měla 

spolužačku, která byla z huntingtonské rodiny. Přišla za ní, že má strach, že pozoruje známky začátku 

nemoci u sestry, která poté na Huntingtona zemřela. Také její matka zemřela na Huntingtona. Poté to 

dostala další sestra a nakonec to dostala ona sama. Je to skutečně hrozné onemocnění.  
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MS: Kdo trpí touto nemocí, je vyřazen.  

PZ: Časem je vyřazen. Závisí na tom, jak rychle to probíhá. Zajímavá je historie Nancy Wexlerové. 

Vždy mě to fascinovalo.  Byla psycholožkou a také dcerou bohatého amerického psychoanalytika. Její 

matka zemřela na Huntingtonovu chorobu. Otec vytvořil nadaci pro zkoumání Huntingtona, kde 

Nancy sehrála důležitou roli. Výtečně organizovala výzkum. Měla štěstí, že se spojila s významným 

molekulárním genetikem, jenž objevil některé geny, které byly ve vazbě s huntingtonským genem. 

Poté si někdo všiml zprávy lékaře z Venezuely od jezera Maracaibo.  

MS: V Latinské Americe. 

PZ: Byla to chudá rybářská vesnička, kam zanesl Huntingtonovu choreu skotský námořník, jenž tam 

zplodil děti s Maria Conception. To dalo základ celé vesnici, kde je asi 1 500 případů huntingtoniků. 

Jsou tam nalézány i ty dvouleté huntingtonské děti.  

MS: To je centrum pro možné studium této nemoci.  

PZ: Je to doslova jako středověký kemp.  

MS: Je zřejmé, že se této nemoci nelze řádně bránit.  

PZ: Ne, nedá se jí bránit. Jedině tím, že se ví, že v rodině byl nález. Tato nemoc byla objevena 

doktorem Huntingtonem v polovině předminulého století. Byl to lékař z New Yorku. Jeho 

následovníci, synové a vnuci, kteří praxi zdědili, mají ve svých rodinách stejné onemocnění. Podle 

toho byla Huntingtonova chorea popsána a pojmenována. Již od té doby bylo známo, že je zde 

padesátiprocentní dědičnost. Zkrátka polovina potomků to dostane a druhá půlka jsou nosiči.  

MS: Domníváte se, že v budoucnu dojde věda tak daleko, že budeme moci do genomu zasáhnout a 

vypnout gen?  

PZ: Gen je znám. Na tom je vidět, jak je to složité. Sám pamatuji, že se vědělo, že geny jsou na 

krátkém raménku čtvrtého chromozomu. Byla velká naděje, že se brzy objeví vlastní gen. Trvalo to asi 

deset let, než se objevilo dané místo. I když byly známy vazby, tak to mělo devadesátiprocentní 

jistotu, ačkoliv vlastní gen nebyl znám. Dnes je to molekulárně naprosto přesně diagnostikovatelné. I 

přes to, že se daný gen zná, a zná se i porušený protein, jenž je souborem genů vytvářen -  říká se mu 

huntingteen - tak se léčba zatím nedaří.  Ale je to předpoklad léčby.  

MS: Jinými slovy etiologie.  

PZ: Ano, ale ne tak, aby bylo známo, jak daný gen blokovat.      

MS: Když to porovnáte se schizofrenií…  

PZ: …tak je to napřed, a je to velice nadějné. Jakmile máte gen a znáte, co produkuje, tak jste na 

cestě k objevení léčby či k blokádě.  

MS: Když budou vědci pilní a pracovití…  
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PZ: To ano, avšak důležitou složkou je náhoda a štěstí, tak jako všude. Ještě bych chtěl říci pár slov 

k Nancy Wexlerové. Ta nakonec dostala Huntingtona také. Já jsem ji mohl zastihnout přednášet v San 

Francisku na psychiatrickém kongresu. 

MS: Ještě v době vašeho působení v čele kliniky. 

PZ: Tehdy, ačkoliv byla intelektuálně naprosto dobrá a bylo to nejisté, jsem ji podezíral - měla takové 

zvláštní pohazování hlavy, vždy pohodila vlasy - , že to mohl být začátek Huntingtona, a také byl. 

Kolegyně, která sleduje osudy těchto lidí, tvrdila, že poté vystupovala nekriticky a už pod vlivem 

Huntingtonovy chorey.  

MS: Objevila se ztráta soudnosti.  

PZ: Vůbec jí nepomohlo, že věděla, že má tuto nemoc.   

MS: Když člověk ztrácí soudnost, tak…  

PZ: …mnohdy nemůže nic dělat.  

MS: Stáváte se pro okolí nebezpečný.  

PZ: Již to opravdu vzbuzovalo rozpaky.  

MS: Následně to vede k izolaci člověka. Už to není ten, s nímž jsme se setkávali.  

PZ: Ještě je zajímavé… Znal jsem jméno praktika, který na to upozornil. Přišel do oblasti u jezera 

Maracaibo jako praktik a tázal se místního lékaře, jak to, že je tam v poledne tolik opilých lidí. To 

proto, že se tam potáceli tito extrapyramidoví huntingtonici. Posléze to publikoval, a proto na to 

Nancy Wexlerová narazila. Není to pěkná historie, dokonce je svým způsobem strašná. A skotský 

námořník to tam zavezl.  

MS: Vidíte, to je jistá daň za expanzi. 

… Alzheimerova nemoc …  

MS: Otočme teď list a podívejme se na nemoc, která je rozšířenější a lidem známější. V našem prvním 

setkání jsme se jí dotknuli. Je to Alzheimerova nemoc.  

PZ: Výskyt je daleko častější, ale také jsem vždy říkal, že z genetického a etiologického hlediska má 

naději. Zmocňují se jí jak neurologové, tak psychiatři. Z našich poznatků mohu říci, že dokud byla 

neatraktivní, tito lidé končili u nás. V současnosti se tomu věnují i neurologové.  

MS: Je to taková lékařská dělba práce.  

PZ: Ano, je dobré to podporovat. Neurologie je u nás vyvinutá. Nejprve byla objevena část 

kvalitativního znaku.  Myslím, že už od Myslivečka je znám výskyt Alzheimerových klubíček, 

Alzheimerových plaků, které byly histologicky pozorovány a které se v mozku při této nemoci 

vyskytují. Vyskytují se i v normálním stárnoucím mozku, ale v mnohem menším množství.  

MS: Alzheimer způsobuje atrofii?  
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PZ: Na tom se vědci zachytli. Přece jen je toho o fyziologii a patofyziologii tohoto onemocnění hodně 

známo. Proteiny, které se…  

MS: …beta-amyloid…  

PZ: …a jeho prekurzor, který se poté mění v nerozpustný beta-amyloid, se tam ukládá a způsobuje 

smrt neuronů. Třebaže je toto známo, je to nedostatečné. I když pokrok v léčbě je, není tak rychlý, jak 

bychom předpokládali. Týká se to různých inhibitorů, jako je cholinesteráza… 

MS: …způsobující rozpad acetylcholinu. Dobrá, to je biochemická báze. Pokud byste to měl ukázat na 

fyzickém mozku a dal vedle sebe zdravý mozek a mozek člověka, který trpí Alzheimerovou nemocí, 

naleznete zásadní rozdíl?  

PZ: Je to individuální. Soudím, že přesněji by to řekli neurologové, kteří se zabývají zobrazovacími 

metodami, kde výrazné případy mají jasně větší komory, větší nefrontální laloky. Mozek se opravdu 

zmenšuje. Jsou však známé případy, že histologický a CT obraz je dosti normální, a přesto se 

projevuje klinický Alzheimer.  

… Statistiky a delší život …  

MS: Když si člověk vytáhne statistiku, zjistí, že až čtvrtina lidí, kteří dosáhnou osmdesáti pěti let, a 

každý dvacátý, který překročí věkovou hranici šedesáti let, trpí touto nemocí.  

PZ: Pamatuji, že na počátku mé kariéry této nemoci nebylo zdaleka tolik. Pokud jsme se setkali 

s demencí, tak jsme to hlavně přikládali cerebrovaskulárním příčinám. Jsou trochu odlišné, i když se 

to trochu bagatelizuje. S dnešní dobou se to nedá srovnat.  

MS: Již jsme se zmínili v prvním setkání, že je to daň za to, že žijeme déle.  

PZ: Soudím, že i když genetická složka není tak výrazná, jak se myslelo, či je výrazná u většího počtu 

případů, a to hlavně s časným vznikem onemocnění, tak ani vzorný život či lepší životospráva vás 

nemohou uchránit.  

MS: Když jste začínal, strom života měl trochu jiný profil. Dnes bohužel, nebo možná bohudík žijeme 

déle. Člověk se těší, že po odchodu ze zaměstnání do penze si může užít „skutečného“ života. Nakonec 

jde k lékaři s problémem, že najednou počal zapomínat. Lékař jej pošle ke specialistovi a ten zjistí, že 

má počáteční fázi Alzheimera. Říci někomu, že má Alzheimera, je konec. Jak má žít? Také je otázka, 

jak s takovým člověkem komunikovat?   

PZ: V menšině případů to depresi nezpůsobí. Mám pacientku, která má jasnou demenci. Manžel se o 

ni vzorně stará a ona není vůbec depresivní. Přitom by sama nemohla žít.  

MS: Problém je, že to dopadá hodně na ty druhé, na okolí.  

PZ: Ona říká, že je stará a má na to právo. Dále mám jednu starou inteligentní paní přes osmdesát let, 

která stále učí řeči a která si už několik let stěžuje, že jí stále ubývá paměť. Je stále obdivuhodně čilá. 

My ji sledujeme pomocí scanneru. Jsou tam sice změny, ale kupodivu neprogradují.  

MS: Sestup se zastavil.  
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PZ: Nepostupují. Soudím, že má pravdu, když říká, že se její paměť zhoršuje. Pořád je to ale 

nadprůměrný intelekt.  

MS: Vždy je horší, když si člověk připouští možné dopady… 

PZ: …a má z toho strach. V rodině dané paní to měli. Paní je proto kritická a má strach, že skončí v 

ústavu a nebude o sobě vědět. Její strach je oprávněný.  

MS: Ronald Reagan měl Alzheimera a říkal: „Prosím, nechť svět vzpomíná, jaký jsem byl, když jsem byl 

v prezidentské funkci. Nyní již nejsem tím, kým jsem byl.“ Baronka Thatcherová také měla tuto nemoc. 

Z našich politiků tím údajně trpěl Pavel Tigrid, ale ten z tohoto světa odešel dříve, než se u něj nemoc 

projevila v plné šíři. Je vidět, že někteří lidé, i vysocí státníci se rozhodli bojovat s touto nemocí, i když 

to přináší velké oběti od okolí. Starat se o lidi s touto nemocí je nesmírně psychicky náročné. 

Nemocným lidem musíte opakovat, připomínat, být dostatečně laskavý, být chápavý, a ne každý to 

umí. Měl by člověk znát tyto skutečnosti, jak může dopadnout ve stáří? Snažit se tomu předcházet, 

dbát na zdravé žití? 

PZ: To ano, ale je to také osud.  Tam je ta hrůza, že ztrácíte soudnost, a to nejen při Alzheimerovi, ale 

i při jiných demencích.  

MS: Člověk by si na své stáří měl dělat dostatečné zásoby, aby měl možnost si péči koupit a nebyl jen 

tak odkázán na druhé. 

PZ: Měl by.  

… Péče o mozek …  

MS: Kondicionál je zde oprávněně užitý. Rád bych se zeptal, jak lidé s touto nemocí pracují, jak si 

zušlechťují mozek, aby nemoc nepostupovala?  

PZ: Dá se to zpomalit cvičením a tréninkem paměti. To znamená memorováním, čtením nahlas za 

přítomnosti reminiscentní terapie. To znamená probírání fotografií, upozorňování na to, kdo to byl, 

co se tehdy dělo. To má smysl.  

MS: Lidé si na toto většinou vzpomínají. Ale nepamatují si, co dělali během dopoledne. 

PZ: Onen nevyhovující stav se dá oddálit.  Když se toto nepraktikuje, následuje negativní vývoj.  

… Jiné nemoci …  

MS: V rámci našich dialogů by neměla být opomenuta ani Kreuzfeld-Jacobova nemoc.  

PZ: Ta se pokládala za extrémně vzácnou. Nyní se jí na specializovaných pracovištích věnují. Docent 

Jirák jich několik objevil, byť byly kryty jinou diagnózou demence. Způsobují ji priony. Jsou to 

bílkoviny, jež jsou této nemoci vlastní. 

MS: Stále ji můžeme považovat za exotickou nemoc. U nás vešla ve známost díky nemoci šílených 

krav…  

PZ: …což bylo přepjaté.  
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MS: Bylo to způsobeno tím, že kravám byla dávána masokostní moučka.  

PZ: Zřejmě to bylo zveličené, jak se to v mediálním prostoru stává.  

MS: Ano, ale způsobilo to velký zájem a ohlas.  

… Stáří …  

MS: Dotkněme se ještě důstojného stáří. Říkal jste, že dnešní lidé jsou odkázáni na ústavy, tedy 

nepřímo na stát. Dříve se o ně postarala rodina. Dnes to můžeme považovat za vzácnost. Říká se, že 

společnost je tak vyspělá, jak se dokáže postarat o své nemohoucí členy. Jak na to nahlížíte?  

PZ: Soudím, že to je důsledek úpadku kultury či civilizace. Přece pro Číňany, kteří jsou mnohem 

chudší, i když se tak bouřlivě rozvíjejí, je péče o staré lidi mnohem závaznější.  

MS: Dokážou se pro staré obětovat.  

PZ: Bývalo to také vidět i u nás na venkově, byla to tradice. Bývala to dost velká ostuda, když se děti o 

své rodiče nepostaraly a daly je do ústavu. To mizí.  

MS: Soudíte, že v tomto ohledu člověk ztrácí odpovědnost?  

PZ: Víte, je hrozné, když velká spousta uren zůstane nevyzvednuta v pražských a jiných krematoriích a 

je následně vysypána do hromadných hrobů.  

MS: To je jasný projev neúcty k druhým.  

PZ: Ano, to je jasný projev neúcty k druhým.  

MS: Na jednu stranu usilujeme o léčení nemocí, ale na druhé straně se k lidem chováme jako k věcem.  

PZ: Tak to je. Kultura konzumu, mládí, krásy.  

MS: Soudíte, že tento stav může být změněn? Takovýto způsob existence se nakonec lidem vymstí. 

Platí české přísloví: Jak se chovám k lidem, tak ti se budou chovat ke mně. To znamená, že mi naměří 

stejnou měrou…  

PZ: Tak tomu je. Člověk si říká, že se to někde zastaví a změní. Ale může to pokračovat až do 

legalizace eutanázie, a nejen té. Řekl bych, že když to půjde dál, skončíme jako ve Spartě, až u vraždy.  

MS: Ve dvacátém století?  

PZ: Už jsme cosi takového měli.  

MS: Myslíte si, že místo toho, abychom měli dům plný „ležáků“, tak raději ty „ležáky“ utratíme. 

Budeme se chovat čistě utilitárně. To je hrůzná představa, že?  

PZ: Ano, ale podívejte se na současný stav, jak nám neustále hrozí, že staří budou chudí.       
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Dialog o lécích a léčivech s prof. Petrem Zvolským24: 

MS: Nedílnou součástí psychiatrie je také oblast léků a léčiv. Jakou roli ve vašem oboru i v lékařství 

obecně hraje tento fenomén?  

PZ: Jistě přispěl k obrovské změně psychiatrie. Do roku 1950 byla psychiatrie, co se léků týče, 

medicínsky bezmocná. Měla pouze represivní metody v podobě odstřeďování pacientů na kolotočích, 

trestné koupele v ledové vodě, skotské střiky. Bohužel toto stigma nás provází do dnešních dnů.  

MS: Nesmíte zapomenout na elektrošoky.  

PZ: Ty ale mají velký smysl! Jako příklad represivního přístupu jsou označovány chybně. Od roku 1950 

– 1952, kdy byl náhodně objeven antipsychotický účinek chlorpromazinu, se psychiatrie revolučně 

změnila. I když se výzkum odvíjí od působení léků na zvířatech, což je dost nedostatečné poznání, 

v praxi to dost vyhovuje.    

MS: Setkal jsem se s postojem vlivného psychofarmakologa, který říkal, že když byla vynalezena 

v padesátých letech vámi zmíněná látka, tak pacienti přešli z klecí k radiátorům.  

PZ: To ano. V tom byl ale veliký pokrok! Poté nám zase vytýkali - jistě oprávněně - , že jsme 

z oddělení, kde panoval pláč, skřípění zubů, boj a agrese, udělali oddělení spící. Později proto došlo 

k většímu zařazování činnostních a behaviorálně orientovaných léčeb jako důležitého přídatku léčby 

těchto záležitostí.  

MS: Ale to je snad dobré?  

PZ: Je to lepší než agrese. Na druhou stranu to bylo zjednodušení, jelikož si tím personál ulehčoval 

manipulaci s pacienty. Místo pohovoru po malém konfliktu mu přidali lžičku či tabletu ataraktika, 

neuroleptika.  

MS: Jen si představte, že museli s člověkem zápasit, jak tomu bylo v léčebnách v Americe. Teď 

odkazuji na Formanův film Přelet nad kukaččím hnízdem.  

PZ: Z tohoto hlediska to byl rozhodně velký pokrok. Poté se to usměrnilo. V našich léčebnách závisí na 

vedení, jakou cestou se vydají. V Bohnicích máte docela příkladná, moderně vedená oddělení. Na 

druhé straně, pod jinými primáři, jsou oddělení zaostalá.  

MS: Ukazuje se, že kvalita péče závisí na…  

PZ: …vedení, …  

MS: … na lidech. Je na nich, zdali přistoupí na užívání léků, které pacienta utlumí, nebo jej povzbudí 

v jeho kognitivní aktivitě… 

PZ: …a přidají edukativní přístupy. Například u nás má docentka Motlová-Bankovská velice kladnou 

roli v zavádění psychoedukací u schizofrenie. Rozhodně to má význam.  

MS: To ale nejsou léky, ale podpůrné metody.  

                                                           
24

 Dialog byl veden ve čtvrtek 29. 11. 2012 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského Ke Karlovu 11, 
Praha 2, Nové Město  
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PZ:  Jsou vhodným protilékem, antidotem léků s apatizujícími účinky. 

… Vynálezy léků …  

MS: Dobrá, podívejme se, jak byly léky vynalézány. Co se musí vykonat pro to, aby lék byl objeven, 

schválen a mohl se dostat k pacientovi.       

 PZ: Z počátku v tom hrála roli náhoda. Byl to vedlejší produkt léků, které se vyvíjely pro něco jiného. 

To nás provází až do dnešních dnů.  

MS: Předmětem základního výzkumu jsou tedy léčivé látky. Zkoumá se jistá oblast, a najednou, 

nečekaně vznikne lék třeba pro psychiatrii?  

PZ: Takovým pěkným příkladem je Viagra. Ta byla původně vyvíjena za účelem léčby cév a srdce. 

Najednou se ukázala jako úžasný byznys pro léčení poruch mužské erekce.  

MS: Ale přece jen souvisí s krevním oběhem, pouze pomáhá inkriminované části mužského těla.  

PZ: To ano, nicméně to nebylo cíleno tímto směrem. Vyústilo to jinam.     

MS: Zkrátka základní výzkum je důležitý.  

PZ: Je nutný, jak říká Akademie věd. Všichni předsedové od Heleny Illnerové až do dnes říkají, jak je 

základní výzkum nutný, i když přináší výsledky až v daleké budoucnosti, a někdy nečekané. Příkladem 

je pan profesor Holý.  

MS: K tomu ale potřebujete člověka oddaného…  

PZ: …pilného, pracovitého…  

MS: …člověka milujícího svůj obor.  

PZ: Sám jsem ho neznal, ale Helena Illnerová ano. Pan profesor Holý byl nesmírně pilný a byl 

nejšťastnější, když mohl být ve své laboratoři. Měl zřejmě pro své objevy šestý smysl.  

MS: Intuici…  

PZ: Pochopitelně, ta je nutná.  

MS: Bez ní by nebyly objeveny spousty věcí. Jen si vzpomeňme, jak jeden autor popisoval svůj vynález 

benzenového jádra.  

PZ: Myslíte Friedricha Augusta Kekulého, že?  

MS: Bylo mu to zjeveno ve snu.  

PZ: Kruhový tvar molekuly benzenu se mu spojil ve snu. Má pamětní desku na bývalém Patologickém 

ústavu, což je dobře, neboť to byla velká osobnost.  

MS: Vědci by zřejmě měli být vizionáři a měli by být ochotni oběti. Ale to je základní výzkum. Když se 

ukáže látka jako dobrá a užitečná, tak se jí ujímají soukromé společnosti a v rámci aplikovaného 

výzkumu uplatňují poznatky základního výzkumu a rozvíjejí dosažené účinky látky pro možné 
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komerční využití. Jako přednosta kliniky jste měl možnost hovořit se zástupci farmaceutických firem, a 

to jak českých, tak zahraničních. Jak oni přistupují k tomuto problému?  

PZ: Možná je to jedna z produktivních cest, často ale také vede do slepých uliček. Viděli jsme to u 

Janssena, kde jsou velice progresivně vybaveni. Většinou tyto mamutí, úspěšné farmakologické 

společnosti mají dokonale strážený superpočítač, jenž chrlí různé vzorce, které se vybírají a zkoušejí. 

Návratnost je statisticky hodně malá. Je to loterie. Než narazíte na účinnou molekulu, proberete… 

Proto je to tak drahé.     

MS: Možná tu pomáhá Pán Bůh.  

 

PZ: Snad lidem, kteří mají štěstí. Zřejmě by byl ideální postup testovat – falzifikovat hypotézu 

popperovským způsobem a jejím potvrzením postupovat ke kýženému výsledku. Novalis říká, že 

teorie jsou sítě, do kterých chytáte fakta, z nichž… 

MS: …dále vytváříme hypotézy…  

PZ: …či logické zřetězení. To je zřejmě ideální postup, jenž je ale málokdy zastoupen.       

… Finance a omezení …  

MS: Také jste diskutoval se zástupci společností, jak velké objemy peněz dávají do výzkumu. 

PZ: Jsou to obrovské částky. Soudím, byť nejsem tak blízko vládnoucím kruhům v psychiatrii, že teď 

nastává určitá změna.  Nyní jsou společnosti v určité krizi, protože jsou omezovány stále přísnějšími 

kritérii bezpečnosti, povinností zkoušení, ověřování bezpečnosti eventuelně škodlivosti léků. Kvůli 

tomu se výzkum velmi prodražuje.  

MS: To proto, aby se zabránilo vedlejším efektům.  

PZ: Ano, jsou známé případy, u nichž přes všechnu opatrnost došlo k nedopatřením. Třeba Lidomed – 

hypnotikum, které způsobilo katastrofu při vývoji dětí.  

MS: Soudíte, že dříve společnosti na vyšetřování vedlejších účinků tolik nedbaly? 

PZ: Jistě to bylo mírnější. Když někdo cituje úspěšné experimentální záležitosti, které vedly k velkým 

objevům v minulosti před dvaceti třiceti lety, často narazíte na poznámku, že dnes by takový postup 

nebyl dovolen.  

… Vedlejší efekt …  

MS: Je zřejmé, že společnosti se brání. Jedním ze způsobů ochrany je rozsáhlý příbalový leták, který asi 

zná každý nemocný.  

PZ: Tam je to dobře vidět.  

MS: Některému člověku z toho „vstávají“ vlasy na hlavě. Na jedné straně bude potlačena nemoc, kvůli 

které pacient lék bere, ale mohou nastat obtíže jiné.  

PZ: Zvláště pokud si takový dokument přečtou puntičkářští a obsedantní lidé, ty to může odradit.  
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MS: Milý pacient si může říci, že nemoc není tak zásadní, aby musel brát léky, po nichž mu například 

vypadají vlasy, bude mít třes, pocit vyschlosti v ústech…  

PZ: Ještě navíc tam je psáno, že v jednom procentu případů může vzniknout rakovina a jiné fatální 

nemoci.  

MS: Obvykle je to drobným písmem.  

PZ: Každý disponovaný pacient si toho ale může všimnout. 

MS: Jak podle vás opatrnost a zkoumání vedlejších efektů zvyšuje náročnost vývoje léků?  

PZ:  Hodně ho prodražuje. Neznám přesná čísla, ale pokud se dříve vývoj léku počítal na desítky 

milionů, nyní je to otázka stamilionů, tedy o řád více. S tím se prodlužuje i doba vývoje.  

MS: Následně někdo může říci, proč se namáhat …  

PZ: Již se to říká. Někde jsem četl, že nápadně klesl inovační potenciál velkých firem. Raději dělají 

vyzkoušené věci či malé modifikace starých věcí.  

MS: Pouze tomu dají reklamu… 

PZ: …molekulární případek.  

… Důsledky ochromení …  

MS: Z toho můžeme odvodit asi toto: „Léky, které dramaticky změnily život člověka, jeho kvalitu, už 

nebudou vynalézány.“  

PZ: Zpomalení je viditelné. Vždyť opravdu málokdy se objeví nové léky… Takový význačný lék byl 

Abilify.  

MS: Ovšem toto antipsychotikum nedostálo očekávání, které se s ním spojovalo.  

PZ: Ano, u někoho výjimečně ano. Nyní jsem zvědav, jak dopadne Valosedan, jenž má mé sympatie. 

Je tam agomelatin. Má velmi krásnou hypotézu, jež by odpovídala etiologii biorytmů bipolární 

psychózy. Ve středu 28. 11. 2012 měl na Psychiatrické klinice přednášku docent Přikryl, který to 

probádává. Vypadalo to, že by mělo jít o jedinečný lék či málo léků. Nese solidní popperovskou 

hypotézu a má účinky. Přikrylovy studie a přehled metaanalýz působení Valosedanu při depresích 

vypadaly báječně, ovšem výsledky v psychiatrické ambulantní praxi ještě zdaleka nejsou odpovídající 

nadšení, které prezentoval.  

… Stát …  

MS: Jak důležitou roli zde hraje stát? Společnosti se samozřejmě brání tomu, aby probíhaly soudní 

procesy. Protože fakt, že jejich lék by mohl zhoršit zdraví, může na jejich pověsti způsobit velký šrám.  

PZ: Ten boj je velký. Někteří kolegové pracovali v komisích Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jenž se 

podílí na kategorizaci léčiv a určuje, jaké léky mají či nemají být registrované. Boj společností, různé 

ovlivňování tu musí být ohromující.       
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 MS: Nemyslíte si, že právě velké regulace vedou ke korupčnímu jednání?  

PZ: To jistě ano.  

MS: Na jednu stranu regulujeme a pak zjistíme, že společnosti prosadí svůj lék jiným způsobem. To vše 

je na úkor pacienta. Zdravotnictví je systém, jenž by měl především dbát na kvalitu péče. Pacient by 

měl být středem zájmu. V přílišné regulaci vidím spíš skepsi než optimismus.   

PZ: Řekl bych, že ano.  

… Drahé léky …  

MS: Pro kterou oblast medicíny jsou podle vás léky nejdražší. Je to psychiatrie, onkologie, léčení 

diabetu či jiná oblast? 

PZ: Zřejmě to bude oblast onkologie. To je ale můj laický názor. Jdou tam spousty peněz, a léky by 

bez solidární účasti byly nepřístupné.  

MS: Psychiatrie tedy není v popředí.  

PZ: Ta jistě ne.  

… Role lékaře …  

MS: Důležitou roli při šíření léků hraje lékař. Jak vy uvažujete o lécích, když máte pacienta v ordinaci? 

Předepisujete každému? Snažíte se dát levný lék, generikum…  

PZ: O láci jsem nepřemýšlel, nicméně člověka k tomu situace donutí. Jedná se o záležitost pojišťoven, 

o otázku zdražování léků a doplatků. To skutečně obrovsky stouplo. Pro důchodce až 

nepředstavitelně. Někomu to zřetelně narušuje rozpočet. Ne snad třicet korun za recept či šedesát až 

sto korun za pobyt v nemocnici. Vím to sám ze svých standardních léků na hypertenzi. 

MS: Souhlasím s vámi, ale otázka byla míněna tak, zda se například snažíte pacientovi stůj co stůj 

předepsat nějaké pilulky. Někteří lidé si myslí, že si vezmou lék, a potíže zmizí.  

PZ: To se jim musí vysvětlit. Je obtíž, a nejen v psychiatrii, ale v celé medicíně, že existují individuální 

metabolismy, jež jsou geneticky dané. Neustále postupujeme podle svých zkušeností, podle intuice, a 

nyní se navíc snažím respektovat i cenu. Upozorním na to pacienta a zeptám se, zdali si to dovolit 

může či ne. Někteří poctiví lékárníci pomáhají v tom, že lék s velkým doplatkem nahradí levnějším, 

s malým doplatkem, ač je tu účinná látka zachována.  

MS: Také mi šlo o to, zdali se náhodou nepředpisují léky jen tak zbůhdarma.  

PZ: Pochopitelně že tomu tak je. U některých lékařů tomu tak je. Předpisují mechanicky. Sám se 

snažím, aby to tak nebylo. Například se tak postupuje u starých lidí s organickými poruchami paměti. 

To je u léku Geratam. Jsou to takzvaná nootropika. Také Piracetam se dává. Ten sice nemusí u 

některých lidí účinkovat, je drahý, ale pořád jej praktici předepisují.  

MS: Když máte chřipku, vezmete si Paralen, nemoc se snažíte vyležet. Stav člověka je v tomto případě 

viditelný.  U psychiatrické nemoci jsou příznaky ne vždy viditelné a obtížněji diagnostikovatelné. 

Nebylo by zde lepší dát radu než člověka zahrnovat léky? 
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PZ: Pochopitelně se to může stát. Uznávám a sám o sobě říkám, že jsem velký pilulkář.  

MS: Jak se díváte na placebo efekt? V léku není účinná látka, nicméně pacient věří, že tam je.  

PZ: Je nesporné, že placebo efekt má velkou roli.  

MS: V psychiatrii zvlášť.  

PZ: Všude. Proto úspěch různých homeopatů a alternativních změn.  

… Léky a užívání …  

MS: Poslouchají vás pacienti, když jim předepíšete lék? Berou ho, či jste se setkal s ignorancí?  

PZ: To je velmi individuální. Vědecké studie, které se zaměřují na takzvanou compliance, tedy 

spolupráci pacienta a lékaře, vycházejí dost příšerně. Je spousta pacientů, kteří vám řeknou, že lék 

užívají, ale ve skutečnosti tomu tak není. Hodnota dosahuje asi poloviny. Z mého pohledu je to projev 

obrovské nespolupráce. Nedávno jsem měl takový případ: začínající psychóza sebevědomého 

mladíka jistě vážně psychoticky nemocného. Snažil se studovat své nemoci na Wikipedii. Poté mi 

volal, že si namíchal z věcí, které jsem mu nedoporučil, koktail a že v noci upadnul do stavu deliria. 

Udělal mi ostudu, protože se nechal odvést sem na kliniku a skončil na jednotce intenzivní péče. 

Jednoduše jsem se jej zřekl, protože za něj nemohu převzít odpovědnost. Jelikož to byl mladý člověk, 

tak si vzal Cialis. Nevím proč… Snad aby se mohl ukájet.  

MS: Takoví lidé zatěžují zdravotní systém.  

PZ: Ano a nemáte možnost dobré obrany. Byla to paranoická záležitost, v jejímž rámci člověk není 

plně přístupný tomu, abychom mu blud vyvrátili.                  

MS: Pro psychiatrické pacienty je nařízeno, aby se oprostili od konzumace alkoholu. Kdo bere léky, 

nesmí pít. 

PZ: Toto doporučení se zvláště u chronických pacientů často překračuje.  Vysvětlujete jim to, nicméně 

vás neposlechnou.  Je to špatné zvláště u depresí. Je zhoubné, když se lidé „léčí“ alkoholem a zároveň 

užívají antidepresiva. Alkoholem si vyplaví serotonin, který si nastřádají pomocí antidepresiv.  

MS: Kvůli neodpovědnosti jste už vyřadil pár lidí ze své kartotéky, neboť nepostupovali dle rad lékaře.  

PZ: Ale stejně mi uniká mnoho lidí, které neodhalím, kteří simulují compliance. 

MS: Jak tedy nacházet úspory? Říká se, že v českém zdravotnictví je mnoho peněz. Nabízí se otázka, 

která se týká efektivního využití těchto prostředků.  

PZ: Je to na výchově lidí. Můžeme říci, že je to lidská vlastnost. Pěkně tuto skutečnost vidíme u 

diabetu, což je smrtelné onemocnění. Přesto většina lidí nedodržuje základní pravidla během 

onemocnění, vůbec nemluvím o prevenci. Nedodržují svou váhu, jedí sladké, což způsobuje vyšší 

obsah cukru v krvi, a urychlují si tak příchod těžkých onemocnění.  

MS: Myslíte si, že člověk, jenž bere léky, je v zajetí farmaceutických společností? Vnímavý pozorovatel 

současného stavu zdravotnictví může namítnout, že se léčiva předepisují bez řádného prošetření, zda 
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je pacientův stav natolik vážný, aby potřebu brát léky vyžadoval. Mnozí lékaři předepisují léky ze 

setrvačnosti.  

PZ: Je to jisté a i pro nás samotné je to obtížné. Známe příklady periodických záležitostí. Pacient má 

po první epizodě nemoci, vypadá báječně, těší se, že lék vysadí. Po dlouhé době mu lék začneme 

vysazovat a nemoc se vrátí. Osobně se přiznám, že jsem měl takového pacienta, a příliš se mi 

vysazovat u něj lék nechtělo. Dělali jsme to pomalu. Pak odjel do ciziny, což je větší zátěž, a na 

podzim se nemoc navrátila.  

MS: Člověk si svůj stav může pohlídat, a když pociťuje duševní slabost, tak by měl navštívit svého 

lékaře, který mu nabídne například jiné složení léků.  

PZ: Každopádně vám rekurentní depresivní pacient řekne, že léky bude muset užívat celý život. Vy to 

nemůžete vyloučit.  

MS: Pochopitelně, ale to je individuální. Snaha je, aby se lidem, kteří měli nějakou epizodu, se již 

nemoc neopakovala. 

PZ: Přece jen je lepší se snažit udržovací dávky dlouho a dlouho podávat.  

… Platby za léky …  

MS: Na závěr bych se zeptal, zdali je dle vás dobré, aby si lidé za léky platili. Můžete namítnout, že 

jsou drobné příplatky. Ale přece jen má tato platba motivační podobu. Člověk si musí být vědom, že 

lék, který dostane, má nějakou cenu. Zkrátka že nic není zadarmo.  

PZ: Je dobré, když to ví, ale v našich podmínkách jsou léky tak drahé, že by si to velké množství lidí 

nemohlo dovolit.  

MS: Je tam tedy sociální aspekt.  

PZ: Ano, tak to bylo připraveno.  

MS: Na závěr nemohu opomenout dotaz, zdali jste jako lékař testoval na sobě léky, které dáváte 

pacientům.  

PZ: To víte, jsem z oboru a i to s tím souvisí …   

 

Dialog o klinice s prof. Petrem Zvolským25: 

MS: V našem setkání nad vaším působením na poli psychiatrie bych se dnes rád věnoval otázce 

kliniky, třebaže některých problémů jsme se již dotknuli. Nejprve vyjděme z objasnění slova klinika, 

jeho významu a poté i vašemu působení tam. Co vlastně znamená slovo klinika? Jaký je význam 

kliniky? Kdo umí anglicky, tak si to může spojovat se slovem clean, což je čistý… Jak to chápete vy?  

                                                           
25

 Dialog byl veden ve čtvrtek 27. 9. 2012 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského Ke Karlovu 11, 
Praha 2, Nové Město, a ve středu 3. 10. 2012 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského Ke Karlovu 
11, Praha 2, Nové Město. 
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PZ: Asi vám neřeknu přesný etymologický rozbor, přesnou definici, třebaže bych to jako bývalý 

přednosta měl vědět. Klinika je většinou pokládána za univerzitní zařízení, které je v případě medicíny 

zároveň věnováno léčbě a také…  

MS: …výuce studentů.  

PZ: Má se věnovat také výzkumu. To jsou tři pilíře zaměstnance vyšší úrovně na klinice.  

MS: Dá se tedy říci, že bez kliniky v současnosti není možné provádět odpovídající výuku, výzkum a 

poskytovat léčbu pacientům. 

PZ: V naší společnosti a v našem systému bude vždy rozpor, jenž je v Americe lépe vyřešen, což 

pravděpodobně vedlo k velkému vědeckému pokroku na tomto kontinentu. Přece jen klinika u nás je 

stále vedena v tradičním smyslu. U nás se vývoj jistě zabrzdil vlivem komunistického režimu. Na 

Západě se to částečně dohnalo. Univerzitní klinika sotva stihne léčbu a výuku. Výzkum se někdy velmi 

snadno dostane na podřadnější kolej. Vidíme to v ústavech Akademie věd ČR, kde výzkum přece jen 

převažuje a špičkoví vědci nejsou „zdržováni“ výukou a léčením. Zvláště zdržuje léčba, protože 

vyžaduje aktuální a okamžitou péči o pacienty. Řekl bych, že v tom tradičně zaostáváme. Univerzity 

se to sice snaží dohonit, ovšem zaostávání je patrné.  

MS: Není od věci zmínit, že je to logické, když mezi námi a Západem byla železná opona. Systém zde a 

na Západě se vyvíjel jinými směry.  

PZ: Ano, a také jsme přece jen kulturně jinde. Můj americký přítel, český emigrant…  

MS: Pavel Grof? 

PZ: Ne, jiný… Je jím Jaroslav Červenka, významný profesor ve stomatologii, avšak vědecky 

orientovaný s význačnými úspěchy také na genetiku. Byl to pilný a známý člověk. Jednou mi říkal, že 

je obrovský rozdíl v nasazení našich vedoucích profesorů a jejich amerických kolegů.  

MS: Narážíte na fakt…  

PZ: …že u nás je to mnohem volnější. Jistě, jsou výjimky jako Antonín Holý či jiné špičkové osobnosti.  

MS: Když se podíváme do minulosti, tak například Otto Wichterle.  

PZ: Přesně tak. Soudím, že špičky jsou stejné v Americe či kdekoliv jinde. Ale to gró má u nás přece 

jen klidnější styl. Jaroslav Červenka mi říkal, že si na Západě nedovede představit u nás běžný odjezd 

v pátek v létě na chalupu a návrat v neděli večer.   

MS: Myslíte si tedy, že je lepší, když se člověk více angažuje v zaměstnání, více slouží společnosti, než 

když dochází do zaměstnání jen formálně?  

PZ: Jistě je to správné. U nás se díky komunistickému způsobu řízení zavedlo takovéto uspořádání 

vědy a vzdělání, konkurence nebyla tak veliká. Nutno ovšem dodat, že existují různě kompetitivní 

obory.  

MS: Dobrá, ale nemůžeme na základě toho tvrdit, že díky pohodlnější existenci zaostáváme?  
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PZ: V něčem jistě ano. I když nedávno jsem četl článek, že to s Evropou přece jen není tak špatné, 

ačkoliv nemá tak kompetitivní horečnaté tempo.  Inspirace a výsledky zde jsou.  

MS: Zřejmě by bylo lepší, kdyby vítr z kompetitivního Západu zavál i do českých klinik. Lidé, kteří 

dostávají Nobelovu cenu, jsou ti, pro něž se domovem stala Amerika.  

ZP: Jistě ano. Ale osobně musím říci, že já bych se tomu nepřizpůsobil.  Povahově jsem na takový 

přístup nebyl. Jistě, je to pravděpodobně nejefektivnější, ale trochu mi zde chybí přelétavost. Odvaha 

navracet se k tématům již rozpracovaným. Naprosto se pomíjejí staré výsledky, které se občas objeví, 

doplní a někdy se udělají znovu. To zde není. Dávám za příklad Barbaru McClintock, která objevila 

„skákavé geny“, když jí bylo 26 let. Nobelovu cenu za to dostala v roce 1983, když jí bylo přes 

osmdesát let. Je to významný objev na poli molekulární genetiky, který se docenil až nyní.  

MS: Rád bych vám teď položil otázku, která se někomu bude zdát nemístná. Může se klinika 

považovat za předobraz vězení? Nemyslím tím zrovna skutečnost, že na psychiatrické klinice jsou 

mříže, jde mi o způsob řízení. Je to svět sám pro sebe, který může být vzdálen demokracii.  

PZ: Domnívám se, že hodně záleží na stylu přednosty ústavu. Může být volně a tvořivě vedená a 

hodně odpovědnosti a vlastního směrování může být ponecháno na jednotlivých vedoucích 

pracovnících. Ale klinika může být vedena taky autoritativně. Poté je v tom přirozeně rozdíl. Závisí to 

na schopnostech manažera – přednosty. Ten může být autoritativní, charismatický a posedlý 

báječnou hypotézou, která je smysluplná a vyjde. A může být také zaměřený chybně a špatně. 

Vzpomínám si na Hrbka, slavného komunistického neurofyziologa, jenž měl fantastické teorie. Svou 

politickou mocí je mohl prosazovat a zkoumat, ale nikdy z toho nic nebylo.  

… Instituce …  

MS: V hovorech o klinice nemůžeme opomenout historii. Historie této kliniky spadá do doby, kdy vládli 

osvícení vladaři jako Josef II. Budova, kde sedíme, vznikla během čtyřicátých let devatenáctého století. 

Sama instituce je součástí Všeobecné fakultní nemocnice, která je složena z lékařských oborových 

klinik. Je to cosi jiného než běžná lokální zdravotní zařízení. Vychovala desítky a stovky lékařů a jistě se 

zapsala do mapy českých lékařských zařízení obecně. 

PZ: Víte, v tomto jsem tradicionalista.  Líbilo by se mi, kdyby byly zachovány staré domy jako 

administrativní, kancelářské budovy, a k tomu byly přistavěny moderní prostory, jak je to například 

realizováno v  Německu v Max Planck Institutu. Jsou to přece vrcholné ústavy. Soudil bych, že by to 

bylo ideální propojení. Tradici nechat v administrativním předpolí a následně to doplnit dokonalou 

technikou a novými prostory.  

MS: Sama budova, v níž se nacházíme, je rozsáhlý, ba monumentální komplex. Ve své době byla jistě 

pokroková. Někdo by mohl namítnout, že vašemu záměru chybí patřičné peníze.  

PZ: Chybí, ale dalo by se to realizovat. Některé části by se daly přestavět. Největší nevýhodou je, že 

v zázemí laboratoří a hlavně v zázemí ubytování pacientů převažují velké místnosti. Máme zde dva 

sály, které jsme zlidštili, ale pořád to není ono.  

MS: Také jsou zde posluchárny. 

PZ: Ano, ty jsou slušné a uspokojivé.  
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… Úcta k instituci …  

MS: Přistupujete k této instituci s patřičnou vážností? Působíte v ní téměř půl století.  

PZ: Přišel jsem sem v roce 1963.  

MS: Ano, po krátkém pobytu v Bohnicích.   

PZ: Přesně. Mám k ní dobrý vztah. Zřejmě to pozůstává z období, kdy klinika byla opravdu špičkou 

psychiatrické hierarchie. Vytvořilo se to za první republiky a táhlo se to už od Rakouska Uherska. Bylo 

to spojené s národním obrozením, s pokrokem českého národa. Působili zde lékaři zakladatelé, kteří 

sem úspěšně převáděli nejpokročilejší myšlenky ze Západu.  

MS: Hlavně z Německa.  

PZ: V tom jsme byli velice úspěšní. Řekl bych, že nyní to poněkud upadlo, jelikož se výzkum více 

přesunul do Psychiatrického centra Praha.   

… Češi a Němci …  

MS: Zůstaňme ještě chvíli v historii. Neměli bychom opomenout fakt, že tato klinika byla kdysi 

rozdělena na českou a německou. Jak vnímáte toto rozdělení? Vaši profesoři to jistě zažili a byli s tím 

konfrontováni.                                  

PZ: Ano, pochopitelně. Například Vondráček o tom často hovořil.  

MS: Jak vnímali to stýkání a potýkání?  

PZ: Tam byl problém česko–německého sporu. Vondráček to vystihl ve svých pamětech a často se o 

tom zmiňoval, že poměr dvou psychiatrických klinik německé a české byl korektní, ale velmi 

rezervovaný. Neměly mezi sebou styk.  

MS: Lidé se tedy vzájemně respektovali?  

PZ: Nevím, do jaké míry. Zřejmě ta německá část měla větší sebevědomí. Je mi známo, že židovské, 

německy orientované bohaté rodiny či vůbec bohaté rodiny šly spíše k německým profesorům 

medicíny. To proto, že měli elitnější zvuk. Jistě, česká klinika byla pro chudší či středostavovské 

vrstvy. Tak se to prolínalo až do konce její existence. Například slavný Pick, jenž zde působil jako 

přednosta a během své činnosti popsal Pickovu nemoc, což byla forma demence, byl známý tím, že se 

rozčiloval, když se na jeho německé klinice použila v dopisech rektorátu či děkanátu česká řeč. Ten 

byl nepřátelský vůči českému elementu.  

MS: Nakonec museli Němci kliniku opustit.  

PZ: Ano a také to skončilo za dramatických okolností. Poslední německý přednosta byl člen NSDAP. 

Byl jím profesor Albrecht, jenž byl nacisticky orientován. Skončil oběšením, pravděpodobně 

sebevraždou, zde na půdě psychiatrické kliniky. Předtím zastřelil svého psa. Někde jsem četl, ale to 

jsou možná mýty, že na něm někdo vykonal spravedlnost. Možná jsou to fámy.  

… Dotek řádových sester ...  
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MS: Klinika je stará instituce a je dobré připomenout, že vedle ní tu byl klášter U Kateřinek. Rád bych 

se zeptal na skutečnost, jak vlastně vaši předkové, neurologové a snad i psychiatři, vnímali působení 

řádových sester.  

PZ: Myslím si, že bylo velmi kladně hodnoceno. Pamatuji neurologa profesora Piťhu, jenž vždy říkal, 

že řádové sestry jsou neocenitelné. Vždy považoval péči těchto ošetřovatelů za velkou výhodu.  

MS: Dnes vám tyto síly scházejí. Když se diskutuje nedostatek pracovníků, neříkáte si někdy: 

„Kdybychom zde tak měli řádové sestry!“ Probleskne vám tato myšlenka?   

PZ: Už ne. Myslím si, že zde, na české psychiatrické klinice, žádné řádové sestry nepůsobily. Po 

komunistickém převratu byly odsunuty na nelákavé obory, kde byli lidé s retardací, kde byli těžcí 

pacienti. Přece jen tam řádové sestry byly nenahraditelné.  

… Klasifikace na klinice … 

MS: Při procházení minulostí kliniky člověk narazí na klasifikace. V jedné z nich se hovoří o třídách. Co 

bylo klasifikačním znakem tříd? Je to dodržováno i v současnosti, nebo se od toho upustilo?  

PZ: Týkalo se to plateb pacientů. Asi se to bude znovu vytvářet s nadstandardními platbami. Některé 

pololegální pokusy se začaly dělat po revoluci… Jsou to například pokoje pro platící pacienty, kteří 

mají zájem být sami. Zaplatí si denní hotelovou kvótu. Jistě, to existuje. Bude záležet na vývoji a 

pravděpodobně se to upevní, více legalizuje. Je známé, že Hegerův návrh byl již uzákoněn. Některé 

preferenční platby se týkají například možnosti výběru primáře na provedení operace. I když je to půl 

roku v platnosti, tak je o to strašně nepatrný zájem. Bohatí lidé se tomu raději vyhýbají. To proto, že 

jsou zvyklí na pojišťovací výhody.  

… Dvacáté století …  

MS: Nyní bych rád přešel do oblasti minulého století. Když procházíte svými vzpomínkami, 

vzpomenete si, kdy jste poprvé navštívil prostory Psychiatrické kliniky, kde působíte dodnes? 

Předpokládám, že jste byl studentem medicíny, či to bylo ještě dříve? 

PZ: Bylo to v třetím nebo čtvrtém ročníku univerzity.  

MS: Když se ohlížíte po instituci: co zůstalo a je spjato s minulou dobou?  

PZ: Záleží na zaměření přednostů. Jak Vondráček, tak Dobiáš nebyli příliš soustředěni na průbojné 

získávání peněz na úpravu interiérů. Na to se zaměřuje profesor Raboch. Osobně jsem na to nebyl 

tolik soustředěn ani já, i když jsem se snažil něco v tom udělat. Tehdy, po revoluci, byly prostředky 

zvláště malé. Něco jsme zdokonalili. Největší zásluhu na modernizaci, třeba na výstavbě výtahů, a 

dalším zušlechtění má profesor Raboch. Myslím si, že je to dobře a přišlo to včas, byť to mohlo přijít 

dříve. Pořád je nevýhodou omezení prostorů, což se týká spíše reprezentativních prostor a některých 

lepších oddělení. Pořád neuspíváme v neklidných odděleních, v sálových odděleních, v organizaci, 

která by se přiblížila modernímu systému. Máme příjmová oddělení, kde se pacienti vyšetří a uklidní, 

pokud jsou neklidní, a poté se roztřídí na příslušná oddělení.  

… Lidé …  
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MS: Jakou roli v psychiatrické péči hrají lidé? Již jsme se toho trochu dotkli v předchozích otázkách. 

Potýkala se klinika během vašeho působení s nedostatkem vzdělaných lékařů a sester? Bylo obtížné 

shánět lékaře či střední zdravotnický personál?  

PZ: Musím říci, že nás, lékařů i sester, stále ubývalo. Psychiatrie dlouhou dobu byla a ještě je, až na 

výjimky šedesátých a sedmdesátých let, poslední dotovanou klinikou.  

MS: Páté kolo u vozu.  

PZ: Nyní se to trochu zlepšuje, ale psychiatrie byla dlouho pokládána za cosi zvláštního, co stojí mimo 

medicínu, či je s medicínou jen málo spjato. Naši profesoři se proti tomu stavěli, v tom byla zdejší 

tradice dobrá. Rozhodně naše příspěvky byly malé. Sám pamatuji synovce profesora Vondráčka, 

docenta Dobrého, jenž jednou spočítal poměry za komunistů, kdy psychiatrická klinika, na rozdíl od 

jiných lékařských klinik, opravdu přišla o velkou řadu asistentských míst, a to i proti některým 

mimopražským psychiatrickým klinikám, což asi bylo „vinou“ neprůbojnosti profesora Myslivečka a 

jeho nestranickosti.  

MS: Dalo by se říci, že komunisté psychiatrii vytěsňovali.  

PZ: Není to tak úplně jasné. Jistě, vytěsňovali psychologické přístupy jako psychoanalýzu v rámci 

terapie. Zaváděli reflexologii I. P. Pavlova jako regulérní část psychiatrie. Jak jsem již někde řekl, naše 

vedení k tomu mělo formální přístup. K přepjatým pavlovovským interpretacím se dělal lipservis, tyto 

záležitosti se v podstatě jen zkoušely, ale věřili v ně a prováděli je aktivně pouze jedinci.  

… Perspektiva …  

MS: Musím se zeptat, zda lékaři, kteří nastoupili na psychiatrickou kliniku, měli pro uplatnění svých 

zájmů na tomto poli nejen v oblasti léčby, ale též ve vědě dostatečnou možnost.  

PZ: To bylo výrazné ještě za Myslivečka. Ten byl hluboce zakotven v první republice, byť zde byl 

strašně dlouho a působil tu i za komunistů. 

MS: Jako přednosta byl na klinice více jak čtvrt století.  

PZ: Vydával zásadní učebnice. Zasloužil se o rozvoj biologické psychiatrie, zařídil moderní laboratoř či 

aspoň tyto směry podporoval. Rozhodně to bylo pozitivní. Volnost pro osobní zaměření zde byla 

mimořádná. Nezapomínejme, že po druhé světové válce zde začal působit Skála a celá jeho originální 

škola. Působil zde Kurt Freund, jehož metoda byla velmi originální a dobře vědecky pojatá. Orientoval 

se na sexuologii, na homosexualitu, jeho přístup byl neuvěřitelně progresivní a výjimečně metodicky 

zaměřený. Psychologii jsme udrželi, jak zdůrazňuje profesor Srnec. Psychologie, ač byla na indexu, 

byla podporována našimi přednosty, a proto na klinice i v Čechách přežila v poměrně dobrém stavu.  

MS: Člověk, jenž vstoupil na kliniku, měl…  

PZ: …velkou svobodu…      

MS: …pokud byl schopný.  

PZ: To ano.  
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MS: Ovšem končilo to u železné opony.  

PZ: To jistě.  

MS: Byli jsme násilně orientováni na Východ. To byl například ten Pavlov. Sám jste tomu do jisté míry 

unikl, jelikož jste mohl působit… 

PZ: Kdybych byl zůstal venku, byl bych toho udělal více.  

MS: Jak by ne. Byl byste v prostředí, které je orientováno na výkon, jak jsme o tom hovořili. Můžeme 

tedy říci, že i za komunistů se lidé v tomto oboru mohli realizovat, byť to nebyla oblast, která by byla 

podporována. Možná to bylo též díky tomu, že tato klinika měla osvícené lidi.  

PZ: To určitě ano. Měla mimořádného Vondráčka, jenž byl jistě opatrný, protože nebyl komunistou. 

Někteří mu to vyčítali, nicméně se zasloužil o nekonfliktní vývoj. Stejně tak se dá hovořit o období 

profesora Dobiáše, který sice byl komunistou, měl mocné kontakty, ale byl to neobyčejně osvícený 

člověk, v podstatě liberální a moudrý. Řekl bych, že jeho komunistické myšlenky se omezovaly na 

sociální stránku. To mu vadilo na kapitalismu. Vědecké oblasti se to nedotklo.  

… Přednosta a jeho význam …  

MS: Je dobré již přejít k otázce přednostování. Začněme od počátku. Jak je volen přednosta? Sám to 

můžete popsat na vlastním případu. Kde se rozhoduje, že člověk převezme nástupnictví? Co je jeho 

kvalifikačním znakem? Je zřejmé, že takový člověk musí být profesorem či alespoň docentem.  

PZ: Řekl bych, že je v tom hodně náhody. Také hrají roli sympatie a nesympatie. Hodně důležitá je 

osobní preference „panujícího“ přednosty, jenž určí korunního prince. Nemusí to však být. Pamatuji 

třeba mnoho starších kolegů, kteří aspirovali na místo přednosty kliniky a měli pro to značné politické 

předpoklady a celkem někdy i vědecké. Přesto to vyšlo velmi málokterému z nich.  

MS: Přednostové této kliniky ve svém úřadu zůstávali léta. Profesor Kuffner 34 let, profesor 

Mysliveček 28 let. Dá se říci, že lidé, kteří usedli do přednostenského křesla, tam zůstali deset a více 

let. Vy jste působil jako přednosta v letech 1990 – 1999, následně byl zvolen profesor Jiří Raboch.  

PZ: Vypadá to, že ten se přizpůsobí starým pořádkům, protože upadá důraz na konkurzy.  

MS: Konkurzy?  

PZ: Ano, dříve existoval odpor ke komunistickému delegování a udržování stranických profesorů léta 

a léta ve funkci. Já jsem byl přednostou nejprve pouze dva roky, zkušebně. To proto, že tehdejší 

děkan chtěl, aby to bylo zvláště solidní, aby se nejprve vyzkoušely mé přednosti, a tak jsem po dvou 

letech měl atypicky druhý konkurz, jenž by byl normálně až za pět let. Tak to má být, tak je to ve 

stanovách a řádech univerzity. Je taková praxe, že každých pět let má být vyhlášen konkurz, kam 

přichází jak dosavadní přednosta, tak též jeho konkurenti. Tak může být dosavadní přednosta 

nahrazen či prodloužen ve své funkci.    

MS: Vy jste jej vyhrál nejméně dvakrát.  

PZ: Ano, měl jsem méně kompetitivní pozici, protože jsem byl nestraník, což bylo vzácné. Rád bych 

zdůraznil, že nyní se vše vrací ke značnému prosazování osobních kontaktů. Potom záleží na 
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ministrovi. Dělají se výjimky a vracíme se k tradičnímu rakousko–uherskému a komunistickému 

modelu.  

MS: Vás to jako člověka, jenž prošel těmi zkouškami, netrápí? Vždyť to vede k modelu: Ty jsi můj 

kamarád, tak já pro tebe něco udělám.  

PZ: Trápí mě to, ovšem příliš se tím nerozčiluju, protože se s tím nedá nic dělat.  

MS:  Nikdo vám nebrání, abyste si vzal transparent… 

PZ: To ano, ale mě osobně by to nebavilo.  

... Úkol …     

MS: Pojďme dále… Co je podle vás hlavním úkolem přednosty kliniky? Slaďovat lidi, získávat 

prostředky pro vědu? 

PZ: V současnosti je v popředí manažerská funkce přednosty kliniky. To znamená mít kontakty, získat 

co nejvíce peněz, co nejvíce grantů. Také donutit lidi pracovat, aby se publikovalo v imputovaných 

časopisech. To je prvořadé a možná i přeceněné, i když peníze jsou dnes strašně důležité. V tomto 

ohledu jsem příliš šikovný nebyl, i když jsem se v rámci porevoluční situace snažil a něco jsme v tom 

moderním smyslu dosáhli. Využili jsme vše, co se tehdy naskytlo. Vytvořili jsme Vondráčkovu nadaci, 

což byl také prostředek pro příjem a zlepšení psychiatrického výzkumu. Založili jsme Vondráčkovu 

cenu za publikace, která jako jedna z mála přežívá do současnosti.  

MS: Pod tím jste také podepsán vy.  

PZ: To je jen „biskupská“, formální funkce.  

MS: Ale dáváte tam svůj podpis…  

PZ: Také se to všechno snažím přečíst. To rozhodně. Možná to trochu i ovlivňuji. Domnívám se, že to 

děláme poměrně slušně. Snažíme se, i když někdy je to obtížné. Řekl bych, že jsem se řídil pravidlem 

využívat nové příležitosti, a to jsem doufám nezanedbal. Snad na to upozornil i Cyril Höschl, když mi 

psal k mým sedmdesátinám, že jsem vlastně otevřel dveře západní psychiatrii. V tom jsem měl 

výhodu, protože jsem měl zahraniční extempore v Kanadě a ve Velké Británii, a tím jsem získal i 

napojení na Grofa a Mongens Schoua, na zařazení do výzkumu lithia a do genetického výzkumu, čímž 

jsem se stal poměrně známý. Dnes ti mocní, které jsem sem uvedl, již „zmizeli“. Právě to Höschl 

zdůrazňoval, i když následně to po mně přejal. Dnes je on tou hlavní dynamickou silou, která má 

kontakty. Soudím, že v tom byla také moje zásluha. Mé zahraniční kontakty byly využity, když jsme 

například udělali americko-české sympozium mezi psychiatrickými společnostmi, jež bylo úspěšné. 

Navázaly se vztahy s americkou společností, které pokračují do dnešních dnů. Stejné to bylo i 

s britskou The Royal College of Psychiatrists. Tam jsem měl velkou výhodu, že můj velký příznivec a 

přítel z dob mládí se stal velmi důležitou postavou v Maudsley Hospital. Byl jejím děkanem a poté i 

prezidentem The Royal College of Psychiatrists, a dokonce i prezidentem Medical College. Ten nám 

hodně pomohl. Udělali jsme britsko-české sympozium. Bylo to takové úvodní otevření české 

psychiatrie západnímu světu. Považuji to asi za svou největší zásluhu…  

MS: …v rámci přednostovské funkce…  
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PZ: …i předsednictví výboru. Osobně v tom nacházím kladné stránky. Na základě toho jsem se stal na 

šest let zástupcem regionální Světové psychiatrické asociace, což byla významná funkce také 

zaměřená k Západu.  

… Inspirace a kontinuita …  

MS: Naše druhé zastavení nad problémem kliniky bych otevřel otázkou týkající se historie. Jak se 

dívali na řízení kliniky vaši předchůdci, to znamená profesoři jako Vondráček a Dobiáš? V čem jste se 

od nich inspiroval v době, kdy jste převzal vedení kliniky?  

PZ: Všechny jsem neznal, nezažil, nebo zažil v naprostém konci jejich kariéry jako Myslivečka… Nezažil 

jsem Kuffnera… Hlavně znám období Vondráčkovo, znám období Dobiášovo a poté kratší období 

profesora Mečíře, jenž nastoupil po Dobiášovi. Klinika myslím, a to jsme zmínili již dříve…  

MS: …měla význačné postavení. 

PZ: Ano, byl to ústav udávající směr české akademické psychiatrii. Byl to ústav respektovaný. Vždy 

zde byla mladší opozice, která se v době první republiky vztahovala více k Sigmundu Freudovi a 

podobným směrům. Je pravda, že pražská škola byla v tomto ohledu velice konzervativní – biologická, 

již od Kuffnera a Myslivečka. Uvedu pouze takovou odbočku: Jeden můj žák, Poppov, mi nedávno 

vyprávěl, že se jako student rozhodoval mezi psychiatrií a patologií. Chodil na patologii 

k následovníku profesora Šikla, jenž mu říkal: „Raději si vyberte patologii. Psychiatři nejsou nic 

zvláštního.“ Byl tu pouze Mysliveček, a ten byl patologický anatom. Je pravda, že jeho práce byly 

kvalitní a byly zaměřeny směrem hledání biologického substrátu psychóz. Užívaly se metody, které 

lékaři měli aktuálně k dispozici. To znamená, že se jednalo o histologii, anatomii mozku. Tímto 

směrem se psychiatrie vyvíjela přiměřeně s rozvojem techniky, která byla k dispozici. Dá se říci, že to 

tak jde až do současnosti. Jistě se tomu dá zpětně vyčítat jednostrannost a přílišná bagatelizace 

psychoterapeutických metod, což se postupně napravovalo. Dobiáš byl biologicky orientovaný 

psychiatr, ale hodně tolerantní ke všem směrům. Jeho žáci měli možnost se cvičit i v těchto 

nepřátelských, averzních směrech. Již za profesora Mečíře to fungovalo a já jsem se snažil též, i když 

mou touhou byla molekulární genetika v psychiatrii, podporovat, aby naši žáci byli školeni v 

různých psychoterapeutických směrech, které zde byly prezentovány. 

MS: Nejednalo se o biologickou oblast, ale…  

PZ: Ano, lituji, že nemám nějaké speciální školení.  

MS: To si snad můžete doplnit, nebo ne?  

PZ: Už to nejde. Pavla Hellerová, předsedkyně současné Psychoterapeutické společnosti, mi říkala, 

když jsem se o tom zmínil, že to již není možné… Kolega Skála také trochu litoval, že neměl 

psychoanalýzu… Hellerová mi vysvětlila, že se nedá nic dělat, protože jako důstojný pan profesor 

nemohu poskakovat na nějaké skupinové školící psychoterapii. Snad jen, že bych si sám zaplatil 

psychoanalýzu, což si v dnešní době nemohu dovolit.   

MS: Ne nadarmo jste poukázal na to, že jste byl bohatší jako mladý než dnes.  

PZ: To souhlasí.  



164 
 

… Centra vědy …  

MS: Rád bych se zeptal na působení vědeckých skupin na klinice. Máte zde různá centra pro studium 

poruch potravy, studium demence, traumatického stresu. Soudíte, že tato centra důstojně 

reprezentují kliniku ve vědecké oblasti v Čechách i v zahraničí?  

PZ: Myslím, že jsou slušně reprezentující. V podstatě se to vyvíjelo samovolně podle zájmu a úspěchu 

jednotlivých reprezentantů na klinice. K nim se daná centra přirozeně přišpendlila. Bylo to převážně 

z důvodů administrativně praktických, jelikož to přináší patřičné výhody.  

MS: Máte na klinice následovníka, působí zde někdo, kdo by se zabýval vaším oborem?   

PZ: Ne, to vlastně ne. Byl zde Martin Alda, jehož mohu nazvat svým žákem. Byl schopný a zaměřený 

na tuto oblast. Pracuje v oblasti genetické psychiatrie v Kanadě v McMasteru v Hamiltonu, kam jsem 

ho ještě za komunismu plánovitě uvedl, ke Grofovi. On tam poté zcela zakotvil.  

MS: Hlásí se takovýto odchovanec k České republice? Tážu se proto, že jsou lidé, kteří, poté co 

emigrovali, raději na Českou republiku zapomenou.  

PZ: To není ten případ. Naopak, ještě dlouho po revoluci často zdůrazňoval mou roli. Nyní se to 

odklonilo k mocným tohoto světa. Höschl ho diplomatickým způsobem svými poctami přitáhl. 

Soudím, že je to přirozený vývoj.  

MS: Rád bych se zeptal, zdali jste jako přednosta dbal na to, aby vaši vědečtí pracovníci šli cestou, 

která je běžná v zahraničí. To je to známé: „Publish or Perish.“ Lidé v kontinentální Evropě se na 

takové spojení dívají trochu jinak. Vědci, kteří neustále publikují, publikují a publikují, vytvářejí pouhé 

kopie či aplikují drobné změny, což nevede k patřičnému vzestupu poznání.  

PZ: Spíše jsem patřil ke konzervativní skupině. Uznávám, že je to trochu demotivující. Dost jsem si 

v tom vzal příklad z profesora Dobiáše, jenž pokládal výzkumnou stránku naší činnosti za formální 

nutnost s předpokladem, že toho stejně příliš „neobjevíme“. Je to jistě přístup opačný k vědě, která 

má úspěch tam, kde je vizionářství a nasazení.  

MS: Stejně nic neobjevíte… Není to náhodou kapitulace? Není to přílišná skepse?  

PZ: To bylo pro Dobiáše typické.  

MS: Dobrá, když člověk působí ve vědecké obci, je lékařem a vědcem, tak se zase nemůže více věnovat 

pacientům.  

PZ: To je u nás pořád. Jakmile máte tendenci věnovat se více pacientům, tak vás to zaměření od vědy 

hodně zdržuje. Víte, úspěch Akademie je kromě jiného způsoben tím, že vědci jsou zbaveni klinické 

povinnosti. Někdy toho litují a je to na nich vidět. Je to to, co Dobiáš nazýval „Talár trotl“, to 

znamená, že jsou příliš zabořeni…  

MS: …do svých specializací.  

PZ: Na některých ústavech, kde to dostaly do rukou pravé osobnosti, je vidět, že to funguje. 

… Léčba na klinice … 
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MS: Rád bych se zeptal na otázku pacientů. Být pacientem na Psychiatrické klinice je v jistém ohledu 

výsadou. Je možné, aby se k vám člověk dostal, když trpí psychózou, aby nemusel být někde 

v „zapadlé“ krajské či okresní léčebně?  

PZ: Vždy to bylo trochu šanující, když se pacient dostal na Psychiatrickou kliniku. Mělo to lepší zvuk, 

než když putoval do psychiatrických léčeben, nakonec bylo lhostejné, do které. Nejvíce tomu tak 

bylo, jak jsem uváděl, v šedesátých a sedmdesátých letech, kdy paradoxně jak v západní, tak ve 

východní psychiatrii byla „zlatá doba“, kdy šlo o destigmatizaci psychiatrie. Odpovídalo to úspěchům 

psychofarmak, psychoterapie. Dnes naopak, po obnově kapitalismu je vidět, že být léčen, nebo 

dokonce hospitalizován na psychiatrii je opět obrovský handicap.  

MS: Raději o tom nemluvit, nepodávat informace.  

PZ: Často se to ale v našem systému objevuje. Již jsem to uváděl, ale pro zdůraznění: Podnikatelé, 

kteří jsou hodně bohatí, u nichž by člověk myslel, že jsou na tomto nezávislí, dostanou se například ke 

mně, ale nejsou hospitalizovaní, nedají si ani předepsat recept a kupují si léky soukromě, aby se 

neocitli v záznamech pojišťovny. Pro běžného člověka je to velkou překážkou v zaměstnání.  

… Pacient a spokojenost …  

MS: Posuňme se dále. Rád bych se zeptal, zdali jste jako přednosta dbal na to, aby pacienti na této 

klinice byli spokojeni? Tážu se proto, že dobré prostředí bezpochyby pomáhá k celkovému zotavení 

hospitalizovaného.  

PZ: Hodně jsem na to dbal a snažil jsem se mít zpětnou vazbu. Tehdy jsem zavedl postup, že každý 

pacient se měl při propuštění setkat s přednostou a představený se jej měl zeptat, jak byl spokojený, 

zdali by navrhoval jistá zlepšení. Nutno říci, že když jsem byl služebně pryč, tak se to neplnilo, a 

časem se to dost formalizovalo, ale bohužel.  

MS: Dobrá, pacient vyplní nějaký dotazník, jenž poté půjde ke zpracování. Klinika má přes sto 

pacientů a každého takto vybavit, s každým pohovořit…  

PZ: Ano, mívala kolem sta pacientů. Nyní se to každé dva roky zmenšuje, což je ovlivněno obecnou 

tendencí rušení lůžek…  

MS: …a optimalizace zdravotní péče. Na druhou stranu si člověk říká, že je milé, když člověk odchází a 

může přednostovi říci, že ta a ta terapie mu pomohla, byl jsem spokojen s lékařkou, která mi byla 

přidělena, jídlo bylo valné či bídné…   

PZ: Považoval jsem to za dobré. Domnívám se, že je to lepší než mechanické formuláře, které se často 

dávají na odchodnou. Ty lidé vyplní či ne…  

… Hodnocení kliniky …  

MS: Postupme dále. Rád bych se zeptal, jak je hodnocena klinika ze strany zahraničních 

spolupracovníků? Když padla železná opona, byl velký zájem se podívat, jak funguje psychiatrie na 

východě. 

PZ: Měl jsem štěstí, že po revoluci zde byla nesmírná zvědavost i ze strany odborných západních 

psychiatrických společností. Proto se zde vyměnila spousta návštěv amerických a anglických 
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psychiatrů. Nebyl jsem tak německy orientovaný jako můj nástupce. Je to logičtější, jelikož Němci 

jsou blízko a snadno dosažitelní pro spolupráci. U mě ale hrály roli převážně kontakty, které mě 

směrovaly do anglosaského světa. Mělo to v té době velkou výhodu, protože jsem byl poměrně 

známý i v reprezentativních kruzích.  

MS: Působil jste jako člen Světové asociace.  

PZ: Nyní se to přesunulo k Cyrilu Höschlovi. Jemu na tom velice záleželo. Soudím, že je to velmi dobrý 

reprezentant. S naším přednostou si poněkud konkurují.  

MS: Ale konkurence je zdravá, že? Kdyby jí nebylo, tak by nebylo inovací.  

… Den na klinice …  

MS: Musím se zeptat na skutečnost, která by zajímala širší čtenářskou obec. Jak vypadá běžný den na 

klinice? Jak byste ho popsal? Co to od vás žádalo? Když se člověk s vámi setkává, pozná, že nechodíte, 

nebo jen občas, na pravidelná hlášení, jimž jste předsedal. 

PZ: Kvůli jiným starostem to zanedbávám. Na úterní hlášení se snažím chodit alespoň jednou za 

týden. Řekl bych, že je to dostatečné. Docházím na semináře, abych zůstal v kontaktu, na setkání 

Purkyňovy společnosti také.  

MS: Ano, to je současnost, ale kdybychom se mohli přenést do období 1990 – 1999.  

PZ: Je jisté, že administrativa a řízení mi zabíraly spoustu času. Já jsem v té době byl proděkanem, 

takže jsem měl z toho vyplývající povinnosti, které mě ale těšily a měl jsem je rád.  

MS: Říkáte: Starost je radost. Můžete vysvětlit, co to znamená?  

PZ: Ráno, když jsem přišel, jsem si vzal zprávy z hlášení. Zavedl jsem pravidelná hlášení, která přede 

mnou nebyla v takové míře. Byla to odpověď na řešení praktických problémů, jelikož se objevovaly 

nedostatky například v otázkách prádla. Od mé doby funguje, že hlavní hlášení jsou v úterý a v pátek. 

To znamená před nedělí, před službami a po hlavních dnech. Dále jsme se snažili dodržovat jednotlivé 

semináře, a to jak edukativní, tak kazuistiky. Ty jsem v tradičním směru hodně podporoval. V naší 

době zmizely a pokládají se za nepřínosné, což nepokládám za zcela správné.   

MS: Tam má člověk možnost konfrontovat postoje v oblasti nálezů.  

PZ: Jistě je to zajímavé, zvláště u složitějších případů, kde vznikala diskuse, při níž se názory značně 

odlišovaly. 

MS: To bylo dobré, aby se diagnóza upřesnila.  

PZ: Sám jsem to vnímal jako užitečné, ale nyní se nekonají.  

MS: Dobrá, zařaďme to do časového rámce. Hlášení bylo v 8 hodin.  

PZ: Následně jsem dodělával korespondenci. Poté jsem přednášel své obory. Ty byly jako dnes 

rozdělené. Většina přednášek se stala po revoluci nepovinnými a záleželo dost na kvalitě 

přednášejících, aby studenti-medici měli zájem. U nás to bylo většinou zaměřené tak, že každý 

přednášel, co mu bylo nejblíže. Studenti kritizovali, když náhodou někdo zapomněl, protože přišli 



167 
 

zbytečně. Až do dnešních dnů má klinika dobrou pověst ve vedení praktické výuky. Tím jsou myšleny 

stáže na odděleních, které jsou svědomitě vedené jednotlivými asistenty a poměrně chválené. Také 

zde byla tradice Dobiášova i Vondráčkova. Dobiáš říkal, že škola musí být vždy univerzitou, kdežto bez 

výzkumu se přece jen dočasně obejde. Narážel na Výzkumný ústav psychiatrický. V tom ukazoval svůj 

konzervativní přístup. Jistě bylo zásluhou osobností typu Vondráčka, Dobiáše či ostatních, že 

se student v psychiatrii setkává přímo s pacientem. V tradičních oborech je mnohem více dozorován. 

V chirurgii se k operaci během studia nedostane, tam pouze kouká do rány. To se za padesát let mé 

kariéry též příliš nezměnilo. V interně záviselo na škole, kde výuka probíhala.  

MS: Kdybyste to měl sumarizovat, kolik hodin denně jste musel jako přednosta pracovat, aby klinika 

prosperovala?  

PZ: Musel jsem nastavovat víkendy.  

MS: Lze tvrdit, že tím trpěla rodina?  

PZ: S tímto tvrzením lze souhlasit.  

… Personalistika …  

MS: V diskusi nad klinikou bychom neměli opomenout problematiku přijímání lékařů a sester… 

Soudíte, že během vašeho působení klinika byla, co se týče angažování lékařů a sester, na slušné 

úrovni?  

PZ: Řekl bych, že ano. Také k tomu přispíval zájmový kroužek, kde se dávala přednost těm lékařům, 

které jsme poznali během studia. Tento mechanismus se plně osvědčoval. Dnes tomu tak není. Má to 

však nástupnictví ve vědeckém kroužku docenta Pacla. Ten to též dobře provozuje, avšak je to 

věnované postgraduálním studentům. Musím říci, že se nám to osvědčovalo. Tehdy sem přišli cenní, 

nadějní lidé, kteří však začali mizet, když se blížil konec mé kariéry. Uvažovali, že raději odejdou, 

ovšem kdybych byl ve funkci setrval, tak by zřejmě setrvali též.  

MS: Jak se díváte na skutečnost, že když se člověk dostane do nějaké funkce, slyší jen: „Ano, pane 

přednosto, prosím, pane přednosto…“ Jakmile však z funkce odejde, tak po něm ani pes neštěkne.  

PZ: To je výrazné a je to všeobecné. Asi jsem už uváděl historku, jak jsem přestal být proděkanem a 

přednostou. To bylo zvlášť názorné. Jednou jsem si stěžoval na nedostatek zájmu o mou zářivou 

osobnost našemu děkanovi docentu Hachovi a ten mi řekl: „Ale Petře, to si zvykneš, že se bez těch 

funkcí staneš skleněným, průhledným…“  

… Druhá klinika …  

MS: Dobrá, využil bych ještě příležitosti a zeptal se na otázku týkající se Druhé psychiatrické kliniky, 

která byla ustanovena za první republiky v roce 1924 profesorem Heverochem. Soudíte, že by bylo 

vhodné, kdyby Praha měla dvě psychiatrické kliniky? Tážu se také proto, že ta druhá postupem času 

zanikla.  

PZ: Ano, ta byla spojena s personou Heverocha. Myslím si, že by to bylo vhodné. Tehdy jsme však byli 

považováni za příliš malý obor pro dvě kliniky. Bylo by to vhodné, protože kliniky by poté mohly mít 



168 
 

různé výzkumné úkoly či zaměření. Možná by to nedalo příležitost vzniku Výzkumného ústavu 

psychiatrického, jenž se…  

MS: …transformoval do Psychiatrického centra Praha.  

PZ: Zřejmě by to bylo vhodné. Již tenkrát tam byly různé osobnosti. Kuffner a Mysliveček měli jiný 

osobnostní profil než Heveroch, jenž byl extrovertnější, společenštější, aktivnější a zasloužil se o 

mnoho organizačních věcí. Sám Vondráček zřejmě byl oddaným žákem Heverocha, ačkoliv sloužil pod 

Myslivečkem. Jistě měl raději toho, kdo založil Druhou psychiatrickou kliniku.  

MS: Na konci rozmlouvání o této instituci bych neměl opomenout dotaz, co byste jí přál, jak vidíte její 

budoucnost, když se procházíte po této staré budově.  

PZ: Hlavně, aby se zlepšila péče o pacienty, zmodernizovalo se lůžkové zázemí, neboť jsou zde stále 

velké pokoje, i když se to za působení profesora Rabocha hodně zlepšilo. Aby se také více profilovala 

výzkumná činnost, i když s tím by profesor Raboch nesouhlasil… Ten pokládá vědecký rozvoj kliniky za 

velmi dobrý, jelikož dbá na publikace v impaktovaných časopisech, a tak jde s trendem dnešní doby, 

na rozdíl od mé osoby. Řekl bych, že výsledky výzkumu jsou méně výrazné.     

 

Dialog o mýtech v psychiatrii s prof. Petrem Zvolským26: 

MS: Dnešním, prosincovým tématem jsou mýty o psychiatrii. Jak je tento obor vnímán ve společnosti? 

S jakými mýty jste se setkal? Kde jsou podle vás kořeny vzniku mýtů o tomto oboru?  

PZ: Musíme si vymezit, co jsou to mýty. Je otázka, zdali je to pověrečný výklad psychických nemocí, 

nebo různé směry hypotetického výkladu nemocí.  

MS: Mýtus je cosi předvědeckého, zatímco psychiatrie je vědecké nahlížení na problematiku nemocí 

duše. A věda se díky tomu, že chtěla projasnit vztahy duševních nemocí, stala sama předmětem mýtu.  

… Složitost …  

PZ: Myslím si, že je to dáno složitostí subjektu – člověka, jeho mozku a nervového systému, jenž je 

špatně přístupný měření. Donedávna byl skoro nepřístupný, nebo alespoň nepřístupný rasantními, 

invazivními metodami. Pouze pár let máme k dispozici biochemické, genetické, rychle se množící, a 

proto zrychlující a zlevňující metody molekulární genetiky. Na druhé straně můžeme poprvé 

proniknout kostěnou stránkou lebky funkčními zobrazovacími metodami. Stále se ale ptám, zdali jsou 

měření na této úrovni dost jemná, aby nás to dovedlo ke kýženým cílům, tedy k většímu porozumění 

duševní činnosti, myšlení a podobně. Je to sice obrovský pokrok, ovšem bude nutné další zlepšení 

měření sítí a okruhů. Zatím je můžeme pouze hrubě mapovat, což je jistě báječné, ale stále to není 

tak jemné, abychom mohli říci, že schizofrenie má ty a ty hlavní okruhy, které mají to a to umístění.  

MS: Mýty tedy vznikají kvůli tomu, že metody, kterými psychiatrie pracuje, sice pomáhají k identifikaci 

odklonů od normy, jsou však v jistém ohledu stále nedokonalé. Je to tedy tak, že když lidé nejsou 

řádně informováni, vytvářejí si mýty?  

                                                           
26

 Dialog byl veden ve čtvrtek 6. 12. 2012 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského Ke Karlovu 11, 
Praha 2, Nové Město  
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PZ: Ano, souhlasím s tím. Ani nemohou být řádně informováni. Psychiatrie může poskytnout jen 

takové informace, které zatím pro mnoho lidí nemusejí být dostačující.  

MS: Psychiatrie je ale vědecký obor.  

PZ:  I když věřím ve zvědečtění psychiatrie, osobně zastávám kacířský názor, že je do určité míry 

předvědecká. Jistou klasifikaci máme, ale zdaleka ne dokonalou.  

… Empirie …  

MS: Dá se říci, že zde více než logos vládne mýtus?  

PZ: Mýtus ne, ale empirie. Pořád jsme závislí na empirii. Naše léčba, což jsou tabletky, sice lidem 

pomůže, ale někdy narazíte na případy, kdy musíte postupovat empiricky. Dáte jeden lék, dáte druhý 

lék. Nedávno jsem přišel u jednoho pacienta na správnou léčbu až po roce.  

MS: Asi je něco jiného, když člověk bere obyčejný Paralen, a když bere antipsychotikum.  

PZ: To ano. Ale stane se vám - a je to báječný pocit –, že nasadíte první antidepresivum a pacient je za 

tři neděle úplně proměněný.  

MS: Psychiatrie by se dala přirovnat k disciplíně házení šipek na vzdálený malý terč. Pravděpodobnost 

úspěchu je tu malá. I zde platí, že i mistr tesař se utne. Mně šlo o to, s jakými postoji lidí jste se setkal, 

jelikož některá pojetí psychiatrie jdou proti jejímu duchu. Jedná se o nepochopení?  

PZ: Snažím se to vysvětlovat, ale znám plno lidí, kteří psychiatrické vysvětlení…  

MS: …nechápou…  

PZ: …a nechtějí přijmout. Trvají na svém. Bylinky jsou příjemná věc, která sice může pomoci, a proto 

mají také velkou tradici. A tradice zakládá víru. Ještě horší jsou scientologické postoje, které 

s člověkem manipulují s ekonomickými cíli.  

… Hanba …   

MS: Setkal jste se s postojem, že onemocnět psychickou nemocí je hanba? Člověk jako by se proti 

něčemu provinil.  

PZ: To se objevuje stále. Dnes už sice méně, ale přece jen to některé rodiny stále pokládají za hanbu, 

za selhání osobnosti, jež se projevuje slabostí vůle. Občas nemocného člena úplně vyobcují. Stále se 

to děje, i když už ne tak často jako v minulosti.  

MS: To znamená, že si nemocný člověk musí hledat nový domov. Jak takový člověk může v této 

obtížné situaci přestát? Když nenajde vhodné prostředí, tak se může ocitnout i na ulici.  

PZ: Určitě.  

MS: Pokud vím, snažíte se takovým lidem říci, že v této situaci je právě sociální zázemí nejdůležitější, 

jelikož pomůže člověku k patřičné rekonvalescenci i k „rozloučení se“ s psychiatrií, protože pokud bude 

pacient prosperovat, nebude muset vyhledávat psychiatrickou péči.  
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… Obava …  

MS: Soudíte, že se lidé bojí psychiatrické nemoci kvůli předsudkům?  

PZ: Bojí se často prvního setkání. Proto se kontakty s psychiatrií oddalují.  

MS: Ale přitom je to v neprospěch pacienta, když vám rodina říká: To nic není, než bys chodil 

k psychiatrovi, tak je lepší, abys odpočíval, nepracuj tolik, hlavně nechtěj být zapsán v jeho kartotéce.  

PZ: To se objevuje. Týká se to třeba podnikatelů.  

MS: Když se stav pacienta zhoršuje, může to skončit hospitalizací. Budoucnost je nevypočitatelná…  

PZ: Ano, s takovými postoji jsme se opakovaně setkávali. Moderní psychiatrie má jistě výhodu, že 

umožňuje ambulantní léčbu i u vážnějších stavů, aniž musíte vyslovit detenci a zabránit pacientovi ve 

styku s okolím. To také již hraje částečnou roli.  

… Záměna psychiatrie a psychologie …  

MS: Jak vnímáte fakt, že si mnozí lidé pletou obory psychiatrie a psychologie.  

PZ: Rádi si to pletou a často je zaměňují. Raději chodí k psychologovi než k psychiatrovi, protože mají 

dojem, že je to běžné, a protože zůstávají v normálním edukativním procesu, jenž jim trochu 

poopraví myšlení a emoce. Nebudou tak mít stigma. To je velice všeobecně přijímané.  

MS: Ale psycholog nemůže předepisovat pilulky.  

PZ: Ano, ale bojuje se o to. V Americe dokonce na to mají právo.  Vždyť je to nesmysl. Psychologové 

přece mají klinické vzdělání. Ve většině případů je vzdělání psychologů byť klinicky orientované 

nedostatečné pro to, aby mohli vést farmakologickou léčbu, v USA se to občas vyskytuje ale jen v 

málo státech. Je to jistě možné a asi na místě ale chtělo by to jinou formu vzdělání a studia 

psychologie (Krásná věc by byla zavést studium psychologie na lékařské fakultě, zmínil to už Vladimír 

Vondráček.) 

MS: V tomto oboru působí kliničtí psychologové. Psychiatr je však lékař.  

PZ: Klinický psycholog je výborný spolupracovník psychiatra. Patřím ke škole Vladimíra Vondráčka, 

jenž zavedl a zdůrazňoval spolupráci s psychology. Hovořil o vědách psychiatricko–psychologických, 

ne o neurovědách. Tento pojem nebyl užíván. Vondráček byl profesorem farmakologie. Nejlepší věci 

napsal o psychopatologii, tedy abnormální psychologii.  Vždy onu spolupráci psychologie a psychiatrie 

zdůrazňoval hlavně při sporných diagnózách a při konstatování faktů, které nejsme schopni rozpoznat 

MS: Soudíte, že psycholog a psychiatr se doplňují. Znamená to tedy, že pokud má člověk náznaky 

změny nálady, je lepší když jde za psychologem než za psychiatrem?  

PZ: To určitě. Psycholog může pomoci. Když převažují zevní, reaktivní příčiny, tak psychoterapeut 

může slovem skutečně konflikty řešit a podstatně pomoci.   

MS: Člověk by měl vždycky znát svou hranici. Jde o to, že mnozí z nás tuto hranici neunesou a poté 

mohou skončit i sebevraždou. Kde je podle vás hranice pro psychologa–psychoterapeuta a pro 
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psychiatra? Kdy by měli chodit společně, kdy jeden doprovází druhého, či je to chůze, při níž jde 

vepředu psycholog a vzadu psychiatr? Ten pak na konci odchytává ty, kteří sítem psychologa propadli.     

PZ: Asi je to stupeň od stupně podle závažnosti onemocnění. Jistě, některé psychiatrické školy 

nepřipouštějí psychopatologické symptomy jako zásadní a vypínají diagnostické počítače. To proto, 

že nevěří rozhodovacím procesům. Soudím, že právě tam se dá pacient zavést na špatnou křižovatku. 

Místo nad včasným léčením schizofrenie se bádá nad dětskými zkušenostmi pacienta v duchu 

Sigmunda Freuda, což může uvést do horších stavů, které jsou obtížněji léčitelné …  

MS: Zkrátka tato metoda vás nepřímo zavede se na scestí. Sám jste říkal, že psychóza se nedá vyléčit 

psychoanalytickou metodou.    

PZ:  Ano.  

… Poškození psychiatrie …  

MS:  Co podle vás poškodilo obraz psychiatrie? Někdo se může domnívat, že léčba v podobě 

elektrokonvulzí působí na člověka negativně. Když tuto aplikaci vidíte, napadne vás: Pane Bože, to je 

humanistický přístup k člověku?  

PZ: Pořád si myslím, že elektrokonvulzivní šoky v některých případech zachraňují život, a to zvláště 

u těžkých katatonií psychóz, těžkých sebevražedných depresí. Působí velmi často nejrychleji a 

nejúčinněji.  

MS: Měli bychom zdůraznit, že dnes se s člověkem v těchto případech zachází ohleduplně. Bere se na 

něj větší ohled.  

PZ: Ano, dříve to pacient zažíval in vivo. Anestezie nebyla aplikována. Pacient to vydržel též, byť 

komplikace byly. Ale zdaleka převažovaly benefity nad komplikacemi.  

MS: Taková léčba byla také levná. Nemusela se při ní podávat chemická látka.  

PZ: Povětšinou se podává souběžně, ale sama metoda je opravdu levná.  

MS: Dobrá, upozornil byste na jiný kontroverzní způsob léčby? 

PZ: Existovaly různé kontroverzní způsoby léčby. Čím více se posunujete do minulosti,  tím více jich 

naleznete. To zanechává pachuť ve vědomí lidí a v literatuře. Byly to omezující a trestající metody. K 

nim se řadily sprchy, vodní zábaly – ty ale měly dost blahodárný výsledek. Také různé odstřeďování 

na kolotočích. Nebo postavení na hlavu, kdy pacienti viseli hlavou dolů. Soudím, že to byly opravdu 

hrozné metody, i když poměrně nedávné. Skončily až v polovině minulého století. Tyto praktiky určitě 

vedly k opovržení.  

… Lidé a názvy …  

MS: A jak se díváte na skutečnost, že je v obecném jazyce tolik názvů pro lidi, kteří jsou postiženi 

duševní nemocí. Jedná se o jména jako šašek, cvok. Anglický jazyk má také velkou paletu takových 

výrazů, jako je crank, lunatic, mad man, fool. Z toho je vidět, jak společnost vnímá psychickou 

výchylku.  
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PZ: To je samozřejmě škodlivé a řekl bych, že se proti tomu má bojovat. To jistě patří 

k destigmatizaci. Ale tyto termíny se nepoužívají cíleně. Někdy jsou přepjaté, ale také se používají 

s dobrým úmyslem. Je to podobné jako u léčení elektrokonvulzí.  

… Léky …  

MS:  Existuje také mýtus, že psychofarmaka, která jsou lidem podávána, mohou zhoršovat jejich stav. 

To znamená, že vytvářejí skutečné blázny.  

PZ: Jistě se stává, že lék vás může dostat do stavu, který odpovídá stavu po požití omamné látky. 

Proto je důležité, aby člověk tyto posuny registroval. Když se cosi podobného stane, tak je nutné, aby 

se takových léků zbavil. Pravé psychózy se přece jen léčbou zlepšují, což sice pacient někdy neuzná. 

Často je ale přiveden k náhledu, že dokáže sám sledovat, monitorovat, organizovat svou léčbu 

psychofarmaky.  

MS: Soudíte tedy, že tvrzení, že psychofarmaka, která lidé užívají, z nich dělají blázny, je zcela 

nepravdivé?  

PZ: U psychofarmak ano. Je pravda, že když někdo užívá marihuanu a podobné stimulační věci, tak u 

něj může vypuknout psychotická zmatenost a psychóza, která může přejít i v trvalou…  

MS: …závislost?  

PZ: Ne snad závislost, ale epizoda braní drogy může navodit schizofrenní či jinou psychiatrickou 

poruchu, která poté trvá i nezávisle na abstinování.  

… Zneužívání psychiatrie …  

MS: Mnohé totalitní společnosti psychiatrii zneužívaly. Setkal jste se vy sám s něčím, co bychom mohli 

nazvat zneužívání psychiatrie?  

PZ: Jistě by se našly takové případy. Vždy jednou za čas se objeví nějaká rasantní metoda, než se lidé 

přesvědčí o chybném užití takového ohrožujícího prostředku.  

                          

Dialog o české psychiatrii s prof. Petrem Zvolským27: 

MS: Je květen 2012. Jsme ve vaší pracovně na Psychiatrické klinice. Naším tématem není nic jiného 

než česká psychiatrie. V oboru působíte více než padesát let. 

PZ: Ano.  

MS: Vstoupil jste do povědomí lidí díky úspěchům, kterých jste jako lékař a vědec v rámci svého oboru 

dosáhl. Co pro vás znamená spojení „česká psychiatrie“? Co si pod tím vybavíte?  Existovalo něco 

takového a přetrvalo něco z toho do současnosti, v době, kdy svět je globalizován, propojen? Není 

jedno, zda je výzkumník či lékař v Čechách, nebo na opačném konci světa?  Když jsou hranice 

smazány, existuje cosi jako česká psychiatrie? 

                                                           
27

 Dialog byl veden ve středu 9. 5. 2012 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského na Psychiatrické 
klinice Ke Karlovu 11, Praha 2.  
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PZ: Troufal bych si tvrdit, že pochopitelně existuje. V mém pojetí a v mém vzdělání je ovlivněna a 

úzce spojena s klasickou německou psychiatrií. To znamená s počátky vědecké psychiatrie, pokud 

psychiatrie vůbec může být nazývána vědou. To je můj velký problém a otazník, s nímž se 

vyrovnávám.  

… Existence české psychiatrie? …  

MS: O tom též píšete ve svých knihách. Soudíte tedy, že cosi jako česká psychiatrie zde existovalo či 

existuje?  

PZ: Existovalo to spíše před sametovou revolucí. Bylo to způsobeno vlivem omezení režimu, i když to 

nebylo tak hrozné. Určitě to zaměřilo naši psychiatrii biologickým směrem. Usilovalo se o hledání 

biologických příčin duševních nemocí. Psychoterapie byla z tohoto důvodu bagatelizována. To mě 

nyní mrzí, protože nemám systematický psychoterapeutický výcvik.  

MS: Nikdy není pozdě a člověk může do neznámé oblasti vždycky proniknout. Jednoduše nikdy nic není 

ztraceno.  

PZ: Pamatuji si, že jsem cosi podobného řekl v jednom rozhovoru. Před dvěma roky jsem řekl Pavle 

Hellerové, která je předsedkyní psychoterapeutické sekcei České psychiatrické společnosti a členkou 

kolegia Pražského psychoterapeutického institutu, že lituji, že nemám zkušenost psychoanalýzy či 

nějaké jiné psychoterapeutické školy. Ona mi na to odpověděla, že pro mě jako bývalého přednostu a 

starého autoritativního pána by byla možná jen psychoanalýza, a na to bych neměl prostředky. 

Jednoduše nemohu poskakovat v nějaké skupinové psychoterapii. Bylo to dost výstižné.  

MS: Nepřímo vaše kolegyně řekla, že jste omezen věkem.  

PZ: Asi tak.  

MS:  Kde vidíte historické počátky české psychiatrie? Dříve byli lidé, kteří měli nějakou duševní 

poruchu, ze společnosti vylučováni a separováni. Historické prameny odkazují na vznik psychiatrické 

péče do doby vlády Marie Terezie a jejího syna, právě tam. Jedná se o ústavy pro choromyslné. Byl to 

krok správným směrem? 

PZ: Myslím si, že činnost Marie Terezie i Josefa II. byla velmi osvícená. Zachránila Rakousko-Uhersko 

před revolucí francouzského typu. Přijímaly se zákony sahající do různých oblastí lidského života, jako 

je hospodářství, vzdělání… Byla zavedena povinná školní docházka. Součástí těchto aktivit byly i 

ústavy.  

MS: Mocnář si uvědomil nutnost péče o nemocné a handicapované.  

PZ: To bylo velice osvícené. Lze tvrdit, že to lidi dostalo z velké chudoby do prostředí, kde byli 

opečováváni, byť to byla pasivní péče s prvky společenské izolace.  

MS: Zde je podle vás možné vidět základy, na kterých vyrůstal obor, v němž spolupracovali Češi i 

Němci. Na těchto základech poté vznikla česká, později československá psychiatrie. Jakých léčebných 

metod se v počátcích převážně užívalo, a byly správné? Člověk se může dočíst, že byla snaha léčit lidi 

pomocí muzikoterapie, art-terapie, tělocviku. Tedy to, co zde máme nyní, ve druhé dekádě 21. století, 

bylo známo již před staletími.  
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PZ: To se táhne konečně už od antické medicíny. Bylo to oživováno v osvícenství. Pacienti byli zbaveni 

řetězů. Jistě, je to pořád součástí okupační terapie. Je to snaha léčit učením, prostředím, prací, 

tělesným pohybem. To je neustále cenným dědictvím.  

MS:  Lidé však byli odkázáni pouze na toto. Dnes jsou sice tyto metody terapie stále využívány, ovšem 

význam biologické části výrazně vzrostl.  

PZ: To jistě. Je to pokrok, který jsem měl možnost zažít. Právě na počátku mé kariéry vstoupily nově 

do hry hlavní psychofarmakologické jednotky. Předtím jsme měli pouze prostředky, které nás dosud 

stigmatizují, ačkoliv se už prakticky nepoužívají. Byly to násilné represivní prostředky, jako je izolace, 

pouta… 

MS: …klece… 

PZ: …inzulínové šoky. Ty byly prováděny na naší klinice až do mého nástupu do funkce přednosty.  

MS:  Dříve na tom byli lidé, co se komfortu týče, daleko hůře. Byli odkázáni na prostředky, jež se dají 

označit za doplňkové. To znamená na práci, odpočinek…  

PZ: To bylo na poměrně vysoké úrovni. Záleželo však na vedení ústavu, na prostředcích ústavu. 

Například Psychiatrická klinika v Praze měla ještě za mé doby vybudované a pěkně vedené oddělení 

lázeňské. Prováděla se terapie perličkovými koupelemi. Byla tam pracovní terapie, relaxační terapie 

jako doplňkové terapie pro zdejší pacienty. Moji angličtí přátelé z oboru psychiatrie se divili 

dosažitelnosti, kterou měli čeští psychiatričtí pacienti ve vztahu k lázeňské péči. To bylo pochopitelně 

dáno i zdejší lázeňskou tradicí.  

… Češi a Němci …  

MS: Co je též důležité pro vývoj psychiatrie, je vzájemné stýkání a potýkání Němců s Čechy. Byla podle 

vašeho pohledu tato koexistence něčemu nápomocná? Byla stimulující pro zdejší psychiatrickou obec 

a následný rozvoj oboru v našich zemích? Navíc v roce 1882 byla největší česká univerzita rozdělena 

na Karlo–Ferdinandovu univerzitu. To se promítlo do uspořádání akademické práce i v oblasti 

psychiatrie. 

PZ: Národnostní odpor proti Němcům ji do velké míry omezoval. Vondráček píše, že vztahy mezi 

českou a německou univerzitou byly sice korektní, ale velice sporé, střídmé.  

MS: Pokud se člověk podívá na dnešek... 

PZ: U mladých lidí je to úplně jiné. Abych se přiznal, tak také pociťuji jistou nedůvěru… 

MS: …averzi… 

PZ: …k Německu, ovšem to se hodně změnilo.  

MS: Dá se říci, že Češi od Němců dost přejímali, ale že by tu byl živý vztah, vzájemné dobré obcování... 

PZ: I když za Rakouska se naši dobří psychiatři v Německu vyučili. Stačí uvést Myslivečka, Kuffnera, 

Heverocha…  Poté jsme se za první republiky více orientovali na Francii. Psychiatrie se to příliš 

nedotklo. Snad česká neurologie tím byla ovlivněna více. Psychiatrie, s výjimkou Jeana - Martina 
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Charcota, tolik ne. Francouzská psychiatrie je dosud v evropské psychiatrii výjimkou. Abych se přiznal, 

tak ji v mnohém neznám.  

MS: Možná je to kvůli tomu, že je zde jazyková bariéra.  

PZ:  Vše se tam vyvíjelo jinak, ale mezinárodní klasifikace by to měla sjednotit. Nemám vůbec 

představu.  

MS:  Klasifikovali Němci stejně jako Češi? Byla zde stejná metodika?      

PZ: Byla zde naprosto stejná metodika.  

MS:  Lze říci, že chladné vztahy s Němci byly pro nás ztrátou, konkrétně pro obor psychiatrie?  

PZ: Myslím, že česko-německý antagonismus byl historicky daný a že mu za chvíli přestaneme 

rozumět.  Je jisté, že většina vzdělanců uměla německy, četla německy. Náš profesor Vondráček do 

smrti odebíral německé psychiatrické časopisy a dával jim přednost před anglickými, protože 

angličtinu tolik neovládal.  

MS: Rivalita, kterou bychom mohli vyjádřit takto: „Něčeho dosáhli Němci, poté zase Češi…“ 

PZ: Rivalita zde rozhodně byla. Dala by se označit za společenskou. Vím, že zde byla bohatá židovská 

pražská obec, a ta chodila spíše ke známým německým profesorům. Němci byli více váženi, uznáváni. 

Měl jsem moc dobrou přítelkyni z Prahy, z židovské rodiny, která měla velmi dobrý vztah k Čechům.  

Říkala mi nicméně, že když potřebovali dětského lékaře, tak šli k Ebsteinovi, což byl německý profesor 

dětského lékařství.  

… Vznik Československa, vznik institucí …  

MS: Mezníkem pro ustanovení české psychiatrie byl vznik Československa. Rok na to vzniká 

Psychiatrická společnost ČLS J. E. Purkyně, tedy i Československá psychiatrie28. Předtím nějaká 

instituce tohoto formátu asi neexistovala.  

PZ: Společnost, kterou jste zmínil i časopis Československá psychiatrie má hluboké kořeny. Souvisí s 

ním také obor neurologie. Samotný časopis byl vydáván od předminulého století. Má permanentní, 

nepřerušenou tradici.  

MS: Časopis tedy nesouvisel se vznikem Československa? 

PZ: Ne, to jistě ne. Ten mu předcházel. Konstituování české psychiatrie bylo dřívější.  

MS: Spontánně ještě za Rakouska-Uherska. Po vzniku státu to pouze počalo mít institucionální 

podobu. Jaký vy přikládáte význam Psychiatrické společnosti? Sdružuje psychiatry, pořádá kongresy…  

PZ: Asi by role Psychiatrické společnosti měla být aktivnější. Když srovnáme dnešní období 

s Myslivečkem a hlavně s obdobím Heverocha, jenž organizačně mnohem průbojnější a výraznější, 

vidíme, že v tomto ohledu máme dluhy. 

MS: Považujete tuto Společnost za orgán, jenž komunikuje za lékaře a za obor jako celek?  
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 Pro podrobnější studium http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=9  

http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=9
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PZ: Soudím, že pořád jsme stranou.  

MS: Ono je to také možná tím, že obor psychiatrie není stejný, jako jsou jiné lékařské obory.      

PZ: Pochopitelně, je to stigmatem, které se časem daří trochu snižovat, ovšem pořád je významné. Je 

to též dáno dřívějšími léčebnými neúspěchy. Dnes sice máme úspěchy, avšak nejsou etiologicky a 

kauzálně vysvětleny.   

MS: Cosi jiného je, když člověk má zlomenou ruku, než když má porouchané neuronální spojení, které 

zabraňuje efektivnímu přenosu informací a v konečné fázi plnému pochopení světa, lidskému úkolu 

atd. To je rozdíl několika řádů. Ale nyní konkrétněji k samotné Společnosti. Vydává revui Česká a 

slovenská psychiatrie. Lze tvrdit, že je to jeden ze zásadních pramenů pro reflexi psychiatrie, vědy a 

výzkumu, jenž se zde provádí? 

PZ: Samozřejmě to dává obraz naší psychiatrie. V případě Cyrila Höschla je to více zaměřeno na 

vědecké, základní problémy. V případě české a slovenské psychiatrie se diskutuje otázka praktických 

problémů.  

MS: Je zřejmě dobře, že Češi a Slováci zůstali v tomto oboru spojeni a že nedošlo k rozdělení jako 

v rovině politické.  

PZ: To rozhodně.  

MS: Je zde zachována kontinuita od roku 1919, kdy byla Společnost ustavena. V roce 1998 jste byl 

jmenován jejím čestným členem. Kromě Psychiatrické společnosti udělující ceny nesoucí jména otců 

zakladatelů české psychiatrie zde máme i jiné instituce, jako Nadační fond Vladimíra Vondráčka. Jak 

vnímáte tyto instituce a jaký mají dopad na fungování psychiatrie? Sám stojíte v čele jedné z nich. 

Jsou zde hmatatelné výstupy?               

PZ: Řekl bych, že to bylo důležité. Tuším, že nejprve vznikla nadace, poté nadační fond. Rychle jsme 

vytvořili stanovy, aby fond mohl sloužit. Sám se domnívám, že přinesl hodně pozitivního. Je to 

prostředek, kde můžete legálně shromáždit finance ve prospěch pacientů a celého oboru psychiatrie.  

… Kliniky a léčebny …  

MS: Kromě těchto institucí jsou zde klasické kliniky, na nichž se provádí výzkum i léčba. Praha, Brno, 

Hradec Králové… Jak hodnotíte četnost klinik. Je jich dostatek? Můžete namítnout, že pomáhají 

léčebné ústavy, což znamená, že není nutné mít mnoho klinik, které slouží převážně výuce.  

PZ: Obojí má důležitou funkci. Kliniky jsou akademickými výukovými centry. Měly by být i centry 

výzkumu. Léčebny, i když mohou být vhodnými působišti pro výzkumné projekty, přece jen nebudou 

mít dostatečné zázemí pro nějaký odbornější výzkum.  

MS: Hodnotíte síť psychiatrických zařízení – klinik a léčeben - jako optimální? V každém kraji jsou 

léčebny. Ve význačných městech jsou i kliniky.  

PZ: Oficiální směr je v rušení léčeben. Je snaha vytvářet malá psychiatrická oddělení v nemocnicích 

v rámci takzvané komunitní psychiatrie. Je to optimální směr s předpokladem, že budeme čím dál tím 

více vědět o původu a léčbě nemocí. Zatím se v některých případech bez léčebny jako detenčního 

zařízení neobejdeme.        
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MS: Je možné říci, že dnešní způsob léčby a péče o pacienty je asi na jiné úrovni. Lidé už nemusí být 

v klecích, nemusí být přivazováni. Lze tvrdit, že dochází k postupné humanizaci.  

PZ: To ano.  

MS: Přesto právě v roce 2007 vystoupila paní Rawlingová proti způsobu léčby v Bohnické 

psychiatrické léčebně. Můžeme konstatovat, že sice se způsoby zacházení s pacienty mění, ale jsou 

v tom ještě deficity.  

PZ: Jistě, síťová lůžka tam jsou, ovšem je to otázka finanční.  V některých případech je lze nahradit 

čtyřiadvacetihodinovou přítomností personálu. V Severním Irsku pro to mají speciální název a 

opravdu, když napíší pacientovi hlídání, tak u něj jsou sestry, které se střídají, dokud se to opatření 

nezruší.  

MS: Můžeme tvrdit, že klece a přivazování pacientů jsou pouze substitutem pro nedostatek peněz. 

Kdyby Česká republika byla dostatečně bohatou zemí, tak si tento luxus může dovolit. Ale jsme v 21. 

století a přivazovat lidi... 

PZ: Když jsem byl v Kanadě, v letech 1985-1986, tak tam sítová lůžka nebyla. Byly tam sice izolace, ale 

byly ochranně vybavené gumovými stěnami a pouhou matrací. Tam se pacient zavřel, dokud se 

neuklidnil. Nebylo to však příliš povzbudivé. Jistě je mnohem lepší, když je pacient vhodně 

psychofarmakologicky zklidněn při příjmu. To proto, aby nemusel být vržen do těchto zařízení.  

MS:  S léčebnami je u nás dnes spojena akce „otevírání“ dveří. Je zde jistá tradice programu Mezi 

ploty. Lidé tam mají možnost navštívit areál léčebny a v dobrém slova smyslu zakoušet radost 

z uměleckých způsobů vyžití pacientů, ale i obyčejných lidí. To přispívá k boření zdí. Jde o dobrý 

způsob? 

PZ: S tím souhlasím. Je to důležité, záslužné. 

MS: Sám tyto aktivity navštěvujete?  

PZ: Také.  

MS: Nejen díky tomu psychiatrie nepatří za pomyslnou plentu. Dokazuje to, že mít psychickou nemoc 

v moderní společnosti je… 

PZ: …akceptovatelné.  

… Česká psychofarmaka a výzkum …  

MS: Jak vnímáte vývoj psychofarmak? Před rokem 1989 zde byl Výzkumný ústav psychiatrický, kde 

pracoval docent Vinař a jiní. Jaké je srovnání českých léků a jejich výzkumu v kontextu zahraniční 

psychofarmakologie? Jak Češi přispívají k vývoji léků?  

PZ: Měli jsme štěstí, že farmakologie obecně a psychofarmakologie zvláště byly v době komunismu 

neobyčejně vyvinuté. Bylo to pravděpodobně zásluhou velkých osobností toho oboru, jako byla 

profesorka Rašková. Všichni význační farmakologové jsou žáky profesorky Raškové a profesora 

Květiny. Byl zde také geniální jedinec v docentu Protivovi, který objevil antidepresivum Protiaden, jež 
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se používá do dnešních dnů, a jsou s ním dobré zkušenosti. Bylo vinou režimu, že ústav musel prodat 

licenci na jeho výrobu do Anglie, neboť jsme jeho výrobu nezvládli.  

MS: Můžeme konstatovat, že komunistický režim zbrzdil rozvoj české psychiatrie, který mohl mít úplně 

jinou dynamiku vývoje.  

PZ: Netvrdil bych to tak.  Izolace do jisté míry stimulovala. Srovnávám to se situací po revoluci. 

Prominence české psychofarmakologie oproti srovnání vlastně zaniká. 

MS: Ústav je přejmenováván na Psychiatrické centrum Praha a je snaha, aby se začlenil do 

mezinárodní dělby práce.   

PZ: Osobně bych řekl, že výsledky nejsou tak viditelné, jako bývaly. Jsou nahrazeny výzkumem 

zahraničních farmakologických společností.  

MS: Pizer, Astra Zeneca... Nerozplynuli jsme se náhodou v tom širokém psychiatrickém moři?  

PZ:  Do jisté míry ano. 

… Psychiatři v exilu …  

MS: Nesmíme opomenout ani exil. Sám jste několikrát putoval do anglicky mluvících zemí. Mnozí tuto 

zemi opustili, například váš spolužák Pavel Grof. Soudíte, že tito lidé by byli nápomocní k rozvoji české 

psychiatrie? Jak vnímáte jejich působení v mezinárodní konkurenci? Nebyli vlastně našimi 

reprezentanty v mezinárodní psychiatrii?  

PZ: Pomoc exilu byla důležitou složkou už v době komunistického režimu. Byla vystupňovaná v době 

sametové revoluce. Byla přítomna v uvolněnějších dobách.  

MS: Lidé, kteří odešli, nezanevřeli na svou vlast a po roce 1989 se navraceli. Kdybyste měl někoho 

zmínit kromě bratří Grofových, například vystupovali lidé jako Martin Alda.  

PZ: Ten vlastně neemigroval, protože odešel za komunismu úplně legálně. Ostatní, jako Volavka, 

Matoušek, Freund a mnoho dalších lidí z Výzkumného ústavu psychiatrického i z Psychiatrické kliniky, 

nám v exilu pomáhali.  

… Češi v mezinárodním srovnání …  

MS:  To je milá bilance. Soudíte, že se Češi dokážou slušně prosadit, zviditelnit?  Praha se stala 

dobrým kongresovým místem, nadnárodní instituce, jako je Evropská psychiatrická asociace a Světová 

psychiatrická asociace, zde mají svá zasedání.  

PZ: Určitě. Myslím si, že jsme byli Světovou psychiatrickou asociací velmi dobře přijati. Sám jsem dělal 

léta zástupce pro východní oblast Evropy.  

MS: Jinými slovy, Češi se neztratí. Teď zrovna zde na klinice působí Petr Bob, jenž je s cizinou silně 

spjat. Vycházejí mu tam knihy, působí tam v rámci grantových projektů.        

PZ: Lze říci, že Praha byla oceněna. Stalo se takovou módou psychiatrů jezdit do Prahy, podívat se 

sem a navazovat s námi kontakty.  
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MS: Zažil jste, že se při svých návštěvách vyjadřují třeba ke stavu či způsobu léčby v české psychiatrii? 

Prapodivnosti, které označila paní Rawlingová, byly mediálně přitažlivé. Neříkají cosi podobného? 

PZ: Pokud si to mysleli, tak to nemedializovali. V tomto ohledu byli dostatečně zdvořilí. Jednou se 

nám stalo, že jsme přispívali k průběhu oslavy jednoho významného amsterodamského 

psychiatrického zařízení. Nejprve bylo holandské sympózium u nás, poté jsme se účastnili oslav v 

Amsterodamu. Všimli jsme si, že při oslavách v Amsterodamu vyvěsili nelichotivé fotografie naší 

zanedbané kliniky. Bylo vidět otřískané zdi, nehostinné prostředí atd. Sice žádná kritika nebyla, ale 

toto jaksi mluvilo za sebe.  

MS: Snad to již není tak strašné, ovšem ne nadarmo se říká, že šaty dělají člověka. Mělo by se 

pamatovat i na kvalitu budov, kde se psychiatrie provozuje, dělají stejný dojem. Pokud byste to měl 

zhodnotit. Jste s tím, čeho česká psychiatrie dosáhla, spokojen?              

PZ: Lze říci, že vzhledem k situaci a k finančním možnostem je to celkem slušné. Mohlo by to být 

lepší. Psychiatrie by se mohla posunout do více honorované a dotované oblasti. Ale až na komunitní 

péči může slušně koexistovat se západní psychiatrií. Máme velké dluhy v destigmatizaci. Vidím to nyní 

v Severním Irsku, kde se stavějí k psychicky nemocným lidem, třeba autistům, velmi ohleduplně. 

Tamní péče je obdivuhodně vyvinutá. Je tam tradičně pěstován přátelštější a akceptovatelnější vztah 

k psychiatrickým postiženým a obecně k handikepvaným.  

MS: Respekt a úcta. To je znak vyspělosti.  

PZ: Také u nás jsou zřetelné snahy zlepšit vztah vůči tělesně i psychicky handicapovaným.  

MS: Inu, čeká nás práce. Snad ten deficit, který zde je, dohoníme a prospěje to i k rozkvětu české 

psychiatrie… 

PZ: Ano, ale předpokladem je, aby zde byla snaha i peníze.      

 

Dialog o mezinárodní psychiatrii s prof. Petrem Zvolským29: 

MS: Dnešní setkání zaměříme na mezinárodní stránku psychiatrického oboru. Co tím myslím? Rád 

bych, abychom si objasnili otázku mezinárodních institucí a kongresů, jichž se čeští psychiatři účastní, 

a tím pomáhají zviditelnit tento obor a také zanechat českou stopu v mezinárodní psychiatrii. Čím jsou 

pro vás mezinárodní instituce, jako je Světová psychiatrická asociace, Evropská psychiatrická asociace 

či Americká psychiatrická asociace? Co pro psychiatra znamená zahraniční zaštítění? Tážu se proto, že 

sám jste v psychiatrické společnosti byl.  

PZ: Soudím, že to bylo významné zejména po sametové revoluci, kdy jsme se opětovně vrátili do 

zahraniční společnosti. Předtím jsme byli jako psychiatrická společnost Sovětským svazem donuceni 

z těchto institucí vystoupit, když Psychiatrická asociace kritizovala sovětskou psychiatrii a její 

zneužívání pro detenci a žalářování lidí. Tehdy oddaný člen komunistické strany profesor Mečíř, který 

byl zároveň přednostou kliniky a byl mnoho let předsedou České psychiatrické společnosti v rámci 
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 Dialog byl veden ve čtvrtek 8. 11. 2012 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského Ke Karlovu 11, 
Praha 2, Nové Město  
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Purkyňovy společnosti, napsal velmi odvážný dopis, jenž se proti našemu vystoupení postavil s tím, že 

nás to izoluje od zahraniční psychiatrie. Psala se sedmdesátá léta a na svou dobu to byla odvážná 

akce. Ale není nutné na něj za tento čin vzpomínat jako na kladnou osobu. Tehdejší vládní elity však 

na našem vyloučení trvaly, a proto jsme se dostali do značné izolace. Proto pak revoluce a stav po ní 

byl velikým osvěžením. Bylo to příhodné období, jelikož Praha a sametová revoluce, Václav Havel a 

vůbec vše kolem přeměny se stalo módním tématem na Západě. Kdo něco znamenal v odborných 

západních kruzích, spěchal do Prahy poznat tuto podivnou zemi i krásy Prahy a úroveň odbornosti.  

MS: Psychiatrie nebyla tím hlavním…  

PZ: Ano, nebyla, ale vzbudila veliký zájem mocné Americké psychiatrické společnosti, která je 

neobyčejně početná a stará. Ta navázala velmi intenzivní kontakt, jejž bychom mohli označit za 

zdařilý. To proto, že tehdejší agilní sekretářka této společnosti se setkala s profesorem Jimem 

Byrleym, jenž byl předsedou The Royal College of Psychiatry a později prezidentem celé Medical 

Association ve Velké Británii. Jeho jsem znal od svého mládí. Měl jsem s ním velmi dobré vztahy, a to 

mi pomohlo k uvedení české psychiatrie na světovou scénu.  

MS: Díky tomu vás Cyril Höschl označil za toho, kdo otevřel dveře české psychiatrii.  

PZ: Ano, z doby šedesátých a sedmdesátých let jsem měl poměrně velmi dobré vztahy s mnoha 

mocnými a chytrými lidmi.  

MS: Světová psychiatrická organizace byla založena v roce 1950. Československo kvůli tehdejšímu 

politickému režimu mezi zakládajícími zeměmi nebylo. Kdy se stalo plnoprávným členem?  

PZ: Předpokládám, že jsme přistoupili později, během Novotného uvolnění.  

MS: V době, kdy jste jezdil do zahraničí, tak už Československo součástí organizace bylo?  

PZ: Ano, tak tomu již bylo.  

MS: Jaká je dle vás mise Světové psychiatrické asociace? Co taková asociace může vykonat, může 

například pomoci obyčejnému člověku, jenž se ocitne v sítích psychiatrů?  

PZ: Řekl bych, že nyní nemám patřičný přehled o její práci. Její funkce byla zvlášť důležitá v období 

studené války, jejího konce, jelikož se podílela na obnově psychiatrických zásad. Lidé z této instituce 

si toho byli vědomi. Sice nefinancovala, ale ulehčovala vztahy mezi jednotlivými západními a 

středoevropskými společnostmi.  

… Důležitost pro postkomunistické země …  

MS: Byla to význačná podpora pro země, kde skončil totalitní režim?   

PZ: Jistě, byla důležitá hlavně v tom, že měli edukativní prostor, v němž jsme následně viděli, v čem 

jsme hodně pozadu a v čem se zase od normálu neodchylujeme.  

MS: Můžete to rozvést?  

PZ: Převážně je to oblast psychofarmakologie, biologické psychiatrie. 

MS: Ale právě tam jsme byli na dobré úrovni.  
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PZ: Ano, pamatuji si poněkud pobavené pohoršení z vystoupení západních psychiatrů, kteří někdy ve 

svých přednáškách předpokládali naši obrovskou primitivnost. Vnímali jsme to jako urážku naší práce, 

ale bylo to způsobeno jen jejich neinformovaností. Na druhé straně propast mezi komunitně a 

humanitně orientovanou psychiatrií byla mnohem větší, než jsme si představovali. Musím říci, že 

jsme onen nedostatek nedohnali do dnešních dnů.  

MS: Je něco jiného, když máte zajistit léčbu psychofarmaky, a něco jiného je zajistit pomoc 

prostřednictvím lékařů, klinických psychologů. Lidská práce ve srovnání s psychofarmaky je vždy 

dražší, třebaže ani jejich cena není zanedbatelná.  

PZ: Tehdejší prezidentka asociace byla profesorkou psychiatrie z Hongkongu. Ta mi to vždy říkala a 

pamatuji si to do dnešních dnů. Tehdy se falešně proklamovalo, že komunitní psychiatrie je levnější 

než klasická biologická, léčebenská psychiatrie. Nakonec se ukázalo, že je mnohem dražší, jelikož 

potřebuje mnohem větší zázemí kvalifikovaného personálu.  

MS: Ano, je dražší platit konkrétního člověka než předepisovat psychofarmaka. Cílem snad není, aby 

byli pacienti zavíráni do léčeben. 

PZ: To ano, určitě. To se zde děje zbytečně. Nedávno jsem měl případ z Psychiatrické léčebny 

Bohnice. Byl to údajně nepsychotický pacient, ale s těžce porušenou osobností. Byl tam držen proti 

své vůli asi rok. V podmínkách, kdy jako mladý člověk byl umístěn ve stařeckém oddělení s množstvím 

dementních pacientů. 

MS: Soudíte, že proti tomu by lidé z této asociace důrazně protestovali?  

PZ: To rozhodně. Ale někdy to bylo mediálně scestné. Jako Rowlingová, která udělala skandál…  

MS: Psal se rok 2008, kdy vyšel z její strany protest proti síťovým klecím, do nichž jsou pacienti 

zavíráni.  

PZ: Pochopitelně že léčba tímto způsobem je zastaralá, ale v některých ojedinělých případech je to 

z finančních důvodů a z nedostatku personálu nezbytné.  

MS: Nyní bych položil otázku, která se týká přímo vašeho působení v této asociaci. Jak jste se tam 

dostal? Jmenovala vás Česká psychiatrická společnost? Bylo to v roce 1996.  

PZ: Ano, šlo to touto cestou. Hodně se o to zasloužil Cyril Höschl, jenž po příjezdu z jednoho kongresu 

přinesl zprávu, že jsem byl zvolen regionálním zástupcem světové organizace pro střední a východní 

Evropu. Osobně to považuji za příjemnou práci. Hodně nám pomohla…  

MS: …při získávání finančních prostředků… 

PZ: …v orientaci v oboru a organizaci vztahů mezi psychiatrickými společnostmi. Ty však byly 

převážně bilaterální. 

MS: Říkáte, že to byla dobrá platforma pro setkávání i poznání.  

PZ: Největší sympozium bylo s Americkou psychiatrickou asociací a poté s Britskou královskou 

společností.  
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MS: Pokud jste byl zahraničí, přišel jste do styku s institucemi, jež jsou předmětem našeho hovoru.  

PZ: Hlavně jsem najednou znal ty mocné, s nimiž jsem se setkal v době mládí.    

… Evropská asociace …  

MS: Druhou institucí je Evropská psychiatrická asociace.  

PZ: S tou jsem neměl takový kontakt. Tam dominoval profesor Höschl.  

MS: V roce 2007 – 2008 působil jako prezident této instituce.  

PZ: Ano, já jsem to bohužel podcenil, protože jsem se domníval, že v první fázi je důležité především 

anglosaské zaměření, i když německá psychiatrie a celkově německé sousedství logicky nabývalo 

velké důležitosti.  

MS: Evropská instituce je o 33 let mladší než Světová psychiatrická asociace. Vnímáte ji jako dobrého 

partnera Světové psychiatrické asociace? V čem je podle vás její síla?  

PZ: Tam je již vidět generační rozdíl. Je to věc mladších přednostů a psychiatrů. Je dobré, pokud jsou 

v ní čeští psychiatři zastoupeni a vyvíjejí aktivitu. Z hlediska pokroku české psychiatrie má tato 

instituce velký význam.  

MS: Pokud bychom nebyli v těchto institucích, tak…  

PZ: …bychom rozhodně ztratili příležitosti a zaostávali bychom.  

MS: Vnímáte tyto společnosti jakožto instituce, které pomáhají zlepšit podmínky psychicky 

nemocných. Podílejí se na zlepšování duševního zdraví. Nadnárodní instituce jsou logickým vyústěním 

globalizačních procesů v oblasti psychiatrie.  

PZ: Jistě pomáhají v oblasti hodnotové a etické, když se objeví křivdy a nespravedlnosti. Tam mají své 

místo. Pochopitelně jako instituce mají tendenci k určité sklerotizaci.  

MS: Vládne v nich byrokratický šiml.  

PZ: A také snaha o upevnění moci různých skupin.  

MS: Je prosazována nejen idea harmonického člověka bez duševních obtíží, ale také si zde lidé 

prosazují své partikulární zájmy… 

PZ: …jež mohou být velmi vizionářské, záslužné, ale mohou být také trochu scestné. 

MS: Sám jste se mohl s něčím takovým setkat? 

PZ: Dříve jsem v tom byl naprosto osamocený a skoro bych to neměl na odborné půdě říkat. Právě 

klasifikační hnutí, zdokonalování klasifikace, která je obecně základem systematizace ve vědě, je 

výsledkem partikulárních zájmů. Považuji to za scestné, jelikož časté měnění a rozmnožování 

diagnostických podskupin psychiatrii samé nesvědčí.  

…  Nemoci …  
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MS: Sám ve svých letech hovoříte o „Einheitspsychose“, kdy vám jednotlivé nemoci splývají.   

PZ: Je to případ starých psychiatrů, kteří dospívají k takovémuto hodnocení. Není to tak plně přesné.  

MS: Tito lidé, kteří je dělí, tím možná usilují o to, aby se zapsali do vývoje psychiatrické klasifikace, 

přičemž ale kvůli tomu vzniká prostě zmatek a kýžené projasnění nenastává.  

PZ: Ano, není to produktivní a vidím v tom scholastické metody, které se snaží spočítat, kolik andělů 

se vejde na špičku jehly. To je známý příklad.  

MS: Pro někoho to může být…  

PZ: …velmi dobrý prostředek pro kariéru tím, že vytvoří spoustu prací podporujících či vyvracejících 

nějaké kategorie. Soudím, že klasifikace by měla být založena na etiologické klasifikaci, na 

neurovědním poznání, na poznání biochemickém, genetickém i psychologickém. Neměla by být - tak 

jak zatím je - proklamativně ateoretická.   

… Američané …  

MS: Vraťme se po mírném odbočení k tématu a přesuňme se do Ameriky. Rád bych se zeptal, jak 

k formování psychiatrie v rámci mezinárodní spolupráce přispěla Americká psychiatrická asociace. 

Tato instituce je jednou z nejstarších psychiatrických společností.  

PZ: Jistě, souvisí to s postavením Ameriky jako vítěze studené války, vítěze na straně Západu, a 

s postavením jejich technického a vědeckého pokroku. Proto i Americká psychiatrická asociace měla 

neobyčejně významnou roli a stále dominuje. Zřejmě někdy i udává tón, byť u nás ne zcela vítaný.  

MS: Sluší se připomenout, že spojuje přibližně 36 tisíc lékařů. Když to porovnáme s tím, jaká je 

psychiatrická společnost v Evropě, tak peníze, které tam v Evropě plynou, jsou jen drobné.  

PZ:  Je to bohatá instituce, třebaže nejlepší postavení si vydobyla britská Královská psychiatrická 

společnost. Ta má v rukou všechny páky, které jsou pro vývoj psychiatrie nejdůležitější: vzdělání, 

atestace, licence. Myslím, že britský model by byl pro nás ideální. 

… Setkání – kongres …   

MS: Dobrá, přejděme ke kongresům. Je tomu nedávno, kdy skončil kongres Světové psychiatrické 

organizace v Praze. Bylo to pro naši zemi a psychiatrii jistě uznáním. 

PZ: To jistě ano.  Opakovaně se zde kongresy Světové psychiatrické asociace konaly. Začalo to za mé 

doby regionální konferencí světové asociace. Byla prvním oficiálním vystoupením Československa 

v této instituci. Byla úspěšná a od té doby se Praha stala oblíbeným kongresovým místem.  

MS: Velmi mě překvapilo, že registrovaných českých psychiatrů, kteří zde naši zemi a psychiatrii 

reprezentují, je tak mnoho. Sám jste poukázal, že když jste se účastnil kongresů z titulu své funkce, 

bylo vám to placeno. Je překvapivé, že čeští psychiatři jsou do této akce ochotni investovat.  

PZ: Ano, poplatek je na naše poměry vysoký. Ukazuje to, že čeští psychiatři mají snahu se orientovat…   

MS: …a také navázat kontakty. V současnosti je člověk bez kontaktů jako na pustém ostrově.  
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PZ: Účastníci se také mohou domluvit na vzájemné spolupráci.  

MS: Mohli bychom říci, že kongres je něco jako veletrh psychiatrů?  

PZ: Ano, nedílnou součástí kongresu je společenská část, dojednávací část, edukativní část. Ta se mi 

zdá důležitá. Na druhou stranu člověka na obrovských kongresech rozptyluje množství témat. Když 

stárnete, tak máte raději menší odborná sympozia s menším počtem témat a odborníků.  

MS: Ne nadarmo se v Čechách říká, že příliš umořilo osla. Člověk je nucen si z psychiatrického 

švédského stolu, jenž mu je nabízen, vybrat.  

… Mezinárodní srovnání …  

MS: Můžeme podle vás říci, že se Češi po roce 1989 dobře prezentují na mezinárodním poli?  

 PZ: Vcelku ano. Aktivita se oproti začátku, kdy jsme byli po revoluci značně pasivní, zřejmě zvyšuje. 

Mladší generace je jistě mnohem aktivnější. Je to věc celého zaměření. Je nutné publikovat 

v zahraničí. Pro kariéru je nutné impakt faktory.  

MS: Myslíte, že jsme se stali zemí, kde výsledky práce psychiatrů jsou porovnatelné s těmi ve 

vyspělých zemí?  

PZ: Přibližují se.  

MS:  Myslíte, že bratři Grofové či vámi zmíněný Martin Alda nám dělají dobré jméno, byť jsou to 

emigranti?  

PZ: Jejich význam je velký. Pomáhají velmi i v současnosti. Všichni se nepokrytě hlásí ke svému 

českému či československému původu. Někteří zajímají význačné vědecké pozice. Publikují, jsou 

citováni v zahraniční literatuře. Po sametové revoluci se vyznačovali podporou nás i našich kolegů. 

Byli to oni, kdo nás zvali na tréninkové pobyty. 

MS: Dá se říci, že mají asi takové smýšlení: „V Československu jsme získali vzdělání, ale protože tam 

vládl nepřátelský režim, tak jsme raději odešli. Stále cítíme závazek k naší vlasti, a tak s našimi kolegy 

spolupracujeme a otevíráme českou psychiatrii světu…“  

PZ: Nevím, zda to může být takto přesně vyjádřeno, ale asi tomu tak je.         

 

… Pomocné vědy psychiatrické …  

Dialog o adiktologii s prof. Petrem Zvolským30: 

MS: Je krátce po začátku roku 2013. V našich hovorech bychom neměli opomenout pomocné obory 

psychiatrie. Je to adiktologie a sexuologie. Začal bych prvně uvedenou, tedy adiktologií. Co je podle 

vás předmětem této vědy? Když si to člověk přeloží, jde o nauku o závislostech.  

                                                           
30

 Dialog byl veden ve čtvrtek 10. 1. 2013 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského Ke Karlovu 11, 
Praha 2, Nové Město  
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PZ: Ano je to léčba závislostí. Dříve se zaměřovala hlavně na alkohol. Nyní se právě vytváří či 

konsoliduje obor adiktologie, který zahrnuje ostatní drogy. A to nejen drogy, ale i závislosti, které 

jsme dříve neznali. Závislosti na automatech, na počítačích a podobně. 

MS: Ty společnost tak nezaznamenávala. 

PZ: Ano, například počítače neexistovaly. Ale byly zde i závislosti bez hracích automatů. Jednalo se 

například o karty a sázení na dostizích, kdy se daly prosázet nebo prohrát v kartách celé majetky. 

Někteří aristokraté prosázeli zámky, panství.  

MS: Jinými slovy, táhne se to s člověkem takřka od počátku. Kdy se léčba závislostí začala stávat 

předmětem zájmu lékařů? Týká se to minulého století?  

PZ: Jako obor to vznikalo až mnohem později, ale existence samotného problému zde byla. 

K adiktologii bych ještě dodal, já a kolega Vinař nejsme nadšeni, že se adiktologie oddělila od 

psychiatrie.  

MS: Pokud se člověk podívá do velké české učebnice psychiatrie, která vyšla na počátku 21. století, 

adiktologii je tam věnováno pouze dvacet stran, ač celá kniha má přes 800 stránek.  

… Lidé z jiných oborů …  

PZ: Buďme optimističtí. Přece jen je problém, jak se obor personálně vytváří, formuje, že se přece jen 

dostává více z rukou lékařů do rukou psychologů.  

MS: Proč ne? Nesmíme zapomenout, že význačnou osobností, která pomáhala těmto lidem, byl 

Tomáš Halík.  

PZ: Ano, ten začal na alkoholologii.  Vím, že měl přátelské vztahy s panem Skálou, jemuž dokonce 

poskytl poslední svátost. To byl mimořádný vztah.    

MS: Když to řeknu nepěkně, vám vadí, že ti, kteří se zabývají tímto oborem, se snaží vytrhnout ze 

spárů psychiatrie. Zřejmě to ale je i v jiných oborech. 

PZ: Je to problém stavovský, kdy jde o prostředek mocenského vzestupu. Tím se přinášejí nové 

problémy. Profesor Vondráček, ačkoliv byl v přátelských vztazích s profesorem Hennerem, byli to 

spolužáci z Křemencárny, vždy říkal, že se psychiatrie a neurologie k sobě přibližují, což je dnes 

pravda. Je ale nutné si dát pozor, aby objetí s neurologií nebylo smrtelné. Ukazuje se to nyní na 

příkladu Alzheimerovy nemoci, o kterou se neurologové nikdy nezajímali, a když se nyní z hlediska 

farmakologických experimentů, tedy zkoumání účinnosti psychofarmak proti demencím, stala 

zajímavou, horlivě se jí ujali. Nám nechávají na starosti až ty nepříjemné důsledky chronických 

pacientů. Je to jistě konzervativní stanovisko, ale docent Vinař zdůraznil, abychom si na tuto 

skutečnost dávali pozor.  

… Proč drogy …  

MS: Inu, je to milý příklad spolupráce. Nyní bych se zeptal, proč si myslíte, že se někteří lidé stávají 

závislými? Proč zrovna na alkoholu? Česká společnost je pomyslným šampionem v pití tvrdého 

alkoholu a piva a právě pivo je považováno za národní nápoj. Člověk, který pije, by ale měl znát svou 

míru. Neměl by pít, aby se odrovnal a přidělával starosti ostatním. Co je podle vás hlavní příčinou? 
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PZ: Je to mnohorozměrný problém. Jistě tu hrají roli i genetické vlivy. Jsou rodiny či osobnosti, u nichž 

je geneticky založený metabolismus alkoholu utvářen tak, že se tito lidé stanou snadnou obětí 

závislosti. Zejména když se k tomu přidá dodatečný stres, který nemohou zvládnout, ale i bez stresu. 

Alkoholismy vznikají také čistě společensky, třeba u úspěšných lidí, kteří jsou bez potíží, bez životních 

starostí, pouze častým stykem s alkoholem alkoholu propadají. To je obecný mechanismus 

biochemické závislosti, kdy látka, která přináší úlevu, pocit příjemnosti a štěstí, či zbavuje člověka 

starostí a uvolňuje jej, má tu vlastnost, že si na ni organismus zvyká. To znamená, že metabolická 

výbava jedince si zvykne na určité dávky, které stále schopněji a rychleji odbourává. Danému jedinci 

následně obvyklá dávka nestačí a musí ji zvyšovat.  

MS: Jedinec návyk získává, když je podlomen, zažívá neúspěchy v práci, neúspěchy ve vztazích k lidem. 

Alkohol či jiná droga se mu stává „vhodným“, ale ve své podstatě nedokonalým substitutem dobrého 

zaměstnání nebo vztahu.  

PZ: Na chvilku přináší úlevu.  

MS: Člověk by v sobě měl mít obranné mechanismy a říci si: „Vždyť to škodí.“  

PZ:  V tom je právě rafinovanost závislostních mechanismů, je to postupné. To znamená, že člověk 

těžko získává náhled, že ztratil kontrolu nad svým pitím.  

MS: Racionalita říká člověku… 

PZ: To jde mimo racionalitu, důležité jsou emoční mechanismy.  

… Sám závislý? …  

MS: Sám jste vůči alkoholu či jiným látkám odolný, nebo jste se někdy ocitl na šikmé ploše?  

PZ: To by se snad nemělo uvádět, ale na šikmé ploše jsem se octnul.  

MS: Můžete to rozvést? Zřejmě jste nepadl tak hluboko.  

PZ: Naštěstí ne a dostal jsem se z toho. Nerad bych na toto téma hovořil.  

MS: Myslíte si, že závislost k člověku přichází nepozorovaně. Přijde kamarád, ťukneme si, přijde další, 

ťukneme si.  

PZ: Může to vzniknout v partách, v zaměstnání.  

MS: Tam platí to české: „Kdo není s námi, je proti nám.“  

PZ: Společenský nátlak tam je velký.  

MS: Jako přednosta jste byl tím, s nímž si lidé rádi připíjeli?  

PZ: Jistě jsem to viděl u jiných. Mohl bych jmenovat slavné i milované. K jednomu člověku jsem měl 

velký vztah. Byl to velký vědec, ale sláva mu přinesla i hodně…  

MS: …utrpení?  
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PZ: To ani ne, ale zvyšování konzumace alkoholu při různých kongresech, rautech, slavnostech. To 

vytváří velice živnou půdu.  

MS: Říkáte, že pokud je člověk konfrontován s alkoholem a nemá v sobě jasné NE, nehlídá si hranici. 

To tedy poskytuje vysvětlující příklad, proč mnoho lidí na společenských akcích končí v podnapilém 

stavu.  

PZ: Ano… Nevypravoval jsem vám o Richardu Feymanovi?  

MS: Tuším, že ne.  

PZ: Možná trochu odbočím. Tento fyzik napsal krásné vzpomínky. Byla to fascinující osobnost 

s fascinujícím mozkem. Od mládí byl geniální. Již jako mladý si přivydělával opravováním rádiových 

přístrojů. Poté se od jednoho lupiče pokladen naučil brilantně otevírat nejsložitější sejfy. Použil to 

však pouze, když někdo ztratil klíče. V osmnácti letech byl již slavný, jelikož se od mládí účastnil 

na projektu atomové bomby a hrál tam výraznou roli. Když tento projekt skončil, dostal se do určité 

fáze bezcílnosti. Zemřela mu mladá manželka, kterou velice miloval. Měl období nevázaného života, 

kdy střídal ženy a hodně pil. Pak jednou šel dopoledne po pláži a najednou pocítil obrovskou chuť na 

alkoholický drink. V té chvíli si řekl: „Tak dost, to už dál nejde,“ a stal se celoživotním abstinentem. 

Jeho génius to byl schopen poznat.  Ale jistě to není pouze na intelektu.  

MS: Hezký příběh. Kéž by měl více následovníků. Ptám se sám sebe: Proč člověk vlastně pije, proč jsou 

lidé ochotni vydávat takové množství peněz za alkohol? Proč je dospělý člověk ochoten ničit si 

neurony, přičemž dětem to zakazuje, ale dospělému je to tolerováno? 

… Doutníková perioda …  

PZ: Říkal jsem vám o své doutníkové periodě?  

MS: Pochlubte se, pane profesore.  

PZ: Na ní jsem si názorně ukázal, jak funguje mechanismus závislosti na nikotinu. Cigarety mi 

v dospělosti, lépe v dospívání, nic neříkaly. Když jsem vykouřil jedenkrát cigaretu, nemělo to na mě 

ani příjemný, ani nepříjemný důsledek.  

MS: Jinými slovy, ekonom by řekl, že jste byl k této neřesti indiferentní.  

PZ: Pak jsem byl v Anglii. Tam je společenský zvyk po večeři v dobré společnosti si dát doutník. 

Nabídnou vám, abyste si zakouřil. Přiznám se, že mi to hodně chutnalo. Zvykl jsem si, že při takových 

slavnostních příležitostech jsou doutníky dobré, člověk se po nich cítí příjemně, a proto jsem si začal 

malé doutníky kupovat.  

MS: Kubánské vám nepřišly k chuti.  

PZ: Zkusil jsem je, ale byly na mě moc silné. Ty malé mi vyhovovaly. Byla to ale záležitost nedělí a 

svátků. Když jsem se vrátil, tak jsem dávku začal zvyšovat, ovšem nenápadně. Následně to bylo více a 

více, až už jsem si nekupoval, a to je také typické, drahé malé holandské doutníčky, ale kupoval jsem 

si…  

MS: …odpad, že?  
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PZ: Ano, byly to ty nejlevnější Zory. Byly opravdu smrduté, krátké, kouřil je také kardiolog František 

Kerber. Nyní jako kardiolog již nekouří, ale tehdy kouřil. Zhlédl jsem se v tom a kupoval jsem si je. Na 

chvilku mě to příjemně stimulovalo.  

MS: Cítil jste uklidnění od starostí.  

PZ: Všechno bylo svěží. Když jsem něco psal, zjišťoval jsem čím dál častěji, že když si sednu ke stroji a 

zapálím si, jde mi to snadněji.  

MS: Co na to říkala vaše manželka? Ta vám to schvalovala?  

PZ: Ta to neschvalovala. Pamatuji si, že dříve, za studií kouřila hodně. Obdivuji, že úplně přestala, 

když jsme se vzali. Přestala kvůli mně. Je pravda, že doma jsem moc nekouřil. Hodně jsem to 

soustřeďoval do práce. Soudím, že by to jinak odsuzovala. Krabičky během dne mizely čím dál rychleji 

a najednou jsem si uvědomil, že to stoupá a že je to klasický obraz vývoje závislosti. Třebaže musím 

přiznat, že mi to pomáhalo racionalizovat práci. I alkoholik si říká: „Když je svět taková otrava, proč 

bych si neudělal potěšení a neulehčil si život?“ Ale měl jsem vůli to zastavit. Nyní mi to nepřináší 

uspokojení. Nemám dokonce ani pokušení, jelikož mi to nechutná.  

MS: Jste vyléčený občasný kuřák doutníků. Není to snad dobře? Dalo by se to považovat za výraz 

zmoudření člověka.  

PZ: Nutno říci, že jsem ještě nebyl tak starý. Bylo mi kolem padesáti.  

MS: Přece je to pokrok.  

PZ: Nebyla to však dlouhá perioda.  

… Stát a jeho role …  

MS: Myslíte si, že by stát, pokud jde o drogy, měl hrát výraznější roli? Mladí lidé nesmějí kupovat 

alkohol, pokud jim není 18 let. Když si kupujete krabičku cigaret, tak je tam napsáno: „Kouření silně 

poškozuje zdraví.“ Sám jste uváděl, že mnohdy racionalita příliš nezmůže. Soudíte, že by stát měl více 

tlačit na prevenci? 

PZ: Kladete mi těžkou otázku. Uvádí se, že uvolnění marihuany bude mít špatný vliv, protože 

marihuana, i když není tak hrozná, může vyvolat schizofrenii. Ale také nemusí. U většiny lidí tomu tak 

není.  Ovšem přece jen společensky klestí cestu k velkým drogám. Záleží na kulturním složení a na 

civilizační vyspělosti národa. Například v Americe prohibice zcela selhala. Způsobila katastrofu a nijak 

nepomohla. Snad pomohla rodu Kennedyů, že zbohatli. Na severu, v Dánsku, Švédsku, Norsku, Finsku 

je prodej alkoholu hodně omezen, není však zakázán. Pití alkoholu se tam nepropaguje. Lidé alkohol 

nemohou běžně koupit. Obchody jsou se státním monopolem a jsou skryté, bez výkladů, v uličkách, 

s omezeným otevřením. Když chcete nějakou láhev, tak si nemůžete skočit do každé samoobsluhy, 

ale musíte se vydat do zastrčeného obchůdku. Ten nemusí být na periferii, ale bývá ojedinělý. Ne, že 

by tam lidé nepili, dokážou se zpít jako Dánové, Švédové. Viděl jsem to příkladně na trajektech mezi 

Dánskem a Švédskem, kde se může pít bezcelně. Bývá to takový tříhodinový výlet zacílený na velké 

pití. To bylo přece napodobeno Kanadou. Tam byl alkohol také v určitém omezení, a důsledky jsou 

známy. Omezení na jedné straně prospívá, na druhé straně v určitém kulturním prostředí selže.  
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MS: Jak se díváte na náš případ, kdy na základě objevení metanolu v tvrdém alkoholu a následném 

úmrtí lidí byla v Čechách vyhlášena prohibice? Člověk se může setkat s názorem, že se Češi zase 

jednou v Evropě zviditelnili.  

PZ: Myslím si, že ten postup byl správný. Bylo to hrozné nebezpečí, jež odpovídá vámi citovanému 

Zahradníkovu sloganu, kterým diagnostikoval soudobou společnost: Jedná se o pornografizaci, 

imbecilizaci, gangsterizaci. K tomu bych ještě přidal úpadek zábran.  

MS: Proti tomu lze dělat osvětu. Lidé, kteří žijí v určitém kulturním prostředí, to však mohou 

ignorovat. 

PZ: Známe přece případy, kdy lidé, kteří měli cirhózu způsobenou alkoholem, měli štěstí a byla jim 

transplantována játra. Oni však poté pokračovali v pití až k druhé transplantaci. To bylo hlavně 

v Americe. Tady se to nedělá. Je vidět, že to u někoho není racionálně řešitelné.  

… Trest …  

MS: Neměli by tito lidé být potrestáni tím, že by byli vyloučeni ze solidárního zdravotního pojištění?  

Jak k tomu má přijít odpovědný člověk, jenž pečuje o své zdraví, tedy nepije, nekouří, není závislý, a 

musí podporovat lidi, kteří pijí a jsou přítěží zdravotního systému.       

PZ: Nyní opět otevíráme Pandořinu schránku solidárnosti. Zde je vždy problém, kde skončit. Proto 

bych se k tomu nerad vyjadřoval.  

MS: Přesto by zde měl být trest, ale i dávka milosrdenství.  

… K závěru …  

PZ: Ještě řeknu jeden příklad, možná trochu komický. Po tetě Milce jsem zdědil výbavu. Je z počátku 

dvacátého století. Byl to takový servis na pivo, víno a na likéry. Jsou tam skleničky na víno a na pivo, 

které jsou srovnatelné s dnešními skleničkami. Fascinovalo mě, že skleničky na šnaps, na likéry a na 

tvrdý alkohol jsou úplně malinké, ačkoliv jsou ve standardizovaném souboru. Řekl bych, že to dává 

civilizační obraz buržoazní kultury na určitém stupni. Dříve bylo slušné, aby se tvrdý alkohol pil 

v malém množství. Nyní se i blízkým přátelům stydím v tom nabídnout pití.  

MS: Takže chcete říci, že doba se mění a že by bylo dobré vrátit se ke zdravému přístupu našich 

předků…        

      

Dialog o sexuologii s prof. Petrem Zvolským31: 

MS: Nyní bych přešel na pole sexuologie. Když jsem zadal toto počeštěné slovo do vyhledavače 

Google, získal jsem 261 tisíc záznamů. Bylo to k 16. lednu roku 2013. Anglické slovo sexuology má 

ještě o pár desítek tisíc záznamů více. Rád bych se zeptal, jak tento obor definujete vy a jakou 

důležitost mu přikládáte?  

                                                           
31

 Dialog byl veden ve čtvrtek 17. 1. 2013 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského Ke Karlovu 11, 
Praha 2, Nové Město  
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PZ: Sex je určitě důležitý, ale řekl bych, že dnes se sexualizace života přeceňuje. Přístup k sexualitě, 

jaký byl v mém mládí a nyní, se vůbec nedá srovnat. Na druhé straně to má výhodu v otevřenosti a 

informovanosti. Vzpomínám si, jak jste se zmínil o Karlu Schwarzenbergovi, čím se zabýval v deseti 

letech. Když to srovnám s dneškem, vidím, že naše generace byla docela naivní, skoro panenská.    

MS: V čem nacházíte prostor čistoty? S čím si ho spojujete? Je to zachovávání mravného chování? 

Vykládáte si to v rámci sekulárního pojetí, to znamená, že člověk je mírou všech věcí a věrnost je 

vyjádřením úcty a důstojnosti? Nebo je tam též inspirace náboženstvím, kde to Bůh nařizuje, protože 

v Desateru je jasně psáno, že člověk nemá smilnit, ale dodržovat věrnost?  

PZ: Sám řádně nerozumím tomu, když se mění partneři.  

MS: Máte zřejmě jinou životní zkušenost.  

… Otevřenost …  

PZ: Abych se přiznal, nějak se k tomu neumím obsáhle vyjádřit. Dnes je úplně jiný život. Když jsem 

v psychiatrii začínal, musel jsem se pacientů tázat na sex. Odkládal jsem to, protože pacientům to 

bylo nepříjemné. Příliš rádi o tom nemluvili.  

MS: Jak by ne, vždyť je to intimní záležitost.  

PZ: Soudím, že se to strašně změnilo. Mladí lidé, se kterými se setkávám dnes, i když jsou to pacienti, 

na toto téma hovoří otevřeněji, bez rozpaků.   

MS: Není to tabu.  

PZ: Připadá mi, že je to stejné, jako by hovořili o tělocviku.  

MS: Milé přirovnání. On to do jisté míry tělocvik je, ale s různými výsledky.  

PZ: Ano, vidím tu obrovský rozdíl, který mi je docela příjemný. Ukazuje, jak se to posunulo.  

MS: Současný člověk nemá zábrany. Dříve byl sex cosi skrytého. Kde vlastně začíná privátní svět 

člověka? Kdybychom neměli oděv, pociťovali bychom stud. Kde podle vás začíná hranice studu? 

Například Andersenova známá pohádka Císařovy nové šaty. Také tam byla nahota. Někdo řekne, že 

společnost na šikmou plochu uvádí právě přemíra sexuality, absence skrytosti.  

PZ: Řekl bych, že asi ano. Je milé, když vše spěje k ideálnímu stavu, v němž se nacházejí dva milující 

jedinci. Docela rád se dívám, i když mi to někdy připadá přepjaté, když se dvojice líbají v tramvaji či 

všude, kde mohou. Zdá se mi to sice trochu zbytečné, ale na druhou stranu si myslím, že pokud je to 

dobře myšleno, mají to fajn. Na druhou stranu jde o velké vzplanutí.      

MS: Ano, ale po velkém vzplanutí může dojít k velkému vyčerpání.  

PZ: To jistě.  

… Člověk a cit lásky …  

MS: Pojďme dále. Jaký je podle vás dnes vztah člověka k člověku? Když se hovoří o lásce, musím 

konstatovat, že má mnoho podob. Křesťanská nauka definuje lásku jako oběť, jako odevzdání se 
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druhému, respekt k druhému v duchovním rozměru. Poté je zde „láska“, která se dá redukovat na 

tělesnost, byť i křesťanská nauka říká, že tělesná láska doprovází lásku duše. Ptám se, zdali náhodou 

přílišná otevřenost a bezzábranovost nevede k tomu, že lidé sice mají vztahy, ale jen primitivního 

charakteru, což vyúsťuje v nestálost, rozpad a ubližování druhým.  

PZ: Ano, je to právě tím, že se tyto vztahy dostávají na tělocvičnou bázi, kdy je vztah provozován 

pouze s účelem tělesného uvolnění. Krásně to vyjádřil Vondráček, jenž se sexuologií zabýval. Převedl 

to čistě do biologické roviny: Je to uvolnění různých svěračů, nastavení úrovně hladin hormonů. Kvůli 

tomu jsou lidé ochotni vraždit, loupit, bojovat…  

MS: …zkrátka páchat násilí.  Váš předchůdce to vnímal tak, že pokud má člověk tělesný vztah, tak jej 

to uvede do dobré polohy. Snad to říká Shakespeare, že tělo to žádá…  

PZ: Právě slast, která přichází s uvolněním, je tak velká, že kvůli ní jsou lidé často ochotni překročit 

hranice hříchu, ba zločinu.  

… Nutnost sexuality …  

MS: Dobrá, sám uznáváte nutnost sexu pro člověka. Ale narážím také na skutečnost, že mnozí lidé se 

upíší celibátu.  

PZ: Ano. Soudím, že to v náboženství má stále smysl. Je v tom určitá taktika.  

MS: Říkáte, že člověk, jenž chce sloužit druhým, se má vzdát těchto vztahů?  

PZ: Není vázán…  

MS: …nemusí se věnovat například výchově potomků. Ovšem je také možno říci, že to je semeniště 

úchylek.  

PZ: Jistě ano.  

MS: Vidíme to v současnosti. Média se tomu v poslední době hodně věnovala. Na lidi, kteří jsou 

duchovními, někteří z nás mohou pohlížet jako na homosexuály nebo pedofily.  

PZ: Ano, to je určitě problém. To máte stejné jako u učitelů. I učitelství láká k pedofilii…  

… Síla odhalení a skrytosti …  

MS: Dobrá, zůstaňme ještě na poli sexuality. Neztrácí náhodou člověk hezké, „obohacující“ zážitky 

tím, že vše je odhaleno? Tajemství mizí.  

PZ: Asi ano. Vždy je nejhezčí, když se odhaluje.  

MS: S tím je spojena i otázka pornografie, s níž lidský sex bytostně souvisí. Profesor Zahradník říkal, že 

dnešní společnost má několik znaků a jedním z nich je pornografizace veřejného prostoru. Souhlasíte 

s ním a vnímáte tento žánr jako výraz pokleslosti, či může být pornografie v něčem přínosná?  

PZ: Soudím, že nemá přílišný smysl. Je to zbytečné, nadměrné dráždění, jež by člověk ani 

nepotřeboval.  
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MS: Vnímáte tyto aktivity jako znak degenerace společnosti? Člověk se stává pomyslnou sexuální 

mašinou.  

PZ: Ano, je to zbytečné, umělé.  

MS: Ovšem pokud zadáte do vyhledávače slovo pornografie, porno, porn, tak to již nejsou statisíce 

jako u sexuologie, ale stovky milionů, ba miliardy odkazů.       

PZ: Jakmile je tam sex a porno, tak to vydělává. Je to žádané zboží.  

MS: Vaši předchůdci by s vaším postojem souhlasili?  

… Zkoumání fenoménu …  

PZ: Soudím, že - spíše ze zvědavosti - asi Vondráček, jenž se zajímal o různé úchylky. 

MS: Nahlížel na toto téma pomyslnou klíčovou dírkou.  

PZ: Pojímal to z hlediska vědy. Nezapomínejte, že jsme zde měli Kurta Freunda, jenž byl zaměřený na 

precizní diagnostiku a opravdu v tom udělal značný pokrok.  Pamatuji si jednu milou příhodu. 

Profesor Vondráček, když jsem jel do Dánska na stáž, po mně chtěl, abych přivezl pornografické 

časopisy, protože tam byly kvalitní a snadno dostupné. Bylo to pro vědecké účely. Pro mě to byl dost 

velký problém, protože navštěvovat tyto obchody mi nebylo příjemné.  

MS: Věk zletilosti jste dávno překročil a psala se šedesátá léta.  

PZ: Ano, bylo mi kolem třiceti let, ale stejně mi to bylo nepříjemné. Tam se musíte rychle rozhodnout, 

jelikož kdybyste v obchodě okouněl, tak vás budou podezírat, že si chcete časopisy jen zdarma 

prohlédnout a odejít. Tak vás rychle ženou, abyste si něco koupil. Cosi jsem vybral, a protože jsem byl 

geneticky orientován, tak jsem vybral porno s dvojčaty. Přivezl jsem to, ale doma nebyli moc nadšení, 

říkali, že jsem to nevybral dobře. V těchto věcech spolupracoval s Vondráčkem doktor Zemek. 

Nejlepší ale bylo, že jsem to tenkrát vezl oficiálně. Vondráček mně napsal potvrzení, že vezu 

pornografické časopisy pro vědecké účely. Opravdu jsem to tak na celnici prokázal a na vědecké účely 

to prošlo dobře. 

MS: Myslíte, že i vaši kolegové v zahraničí postupovali stejným způsobem, tedy že se snažili 

analyzovat tato média?   

PZ: Jsem asi naivní, ale v naší generaci to dostupné nebylo.  

MS: V Československu byla cenzura. Právě díky tomu jsme byli „kulturním národem“.  

PZ: Samozřejmě zvědavost existovala. Bylo to pubertální. Když jsme chodili do akademického 

gymnázia, které bylo dost osvícené, tak nám v choulostivých letech, tedy v šestnácti, sedmnácti, 

nechali přednášet Hynieho, jenž byl propagátorem zdravé sexuologie. Vím, že měl tenkrát s sebou 

diapozitivy, na začátku rozvinul obraz nahého mužského a nahého ženského těla. Pamatuji si, že 

auditoriem proběhla vlna vzrušení. Dnes by to nezpůsobilo žádné pohnutí.  

MS: Lidé si na to zvykli.  

PZ: Přesně.  
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MS: Vondráček v tomto ohledu byl asi solitérem.  

PZ: On to skutečně měl rád. S chutí o tom přednášel. I psycholog Pinkava měl plodnou fantazii. Ten 

dokonce předpovídal modely úchylek, které ještě nebyly známy. Skutečně se mu něco podařilo 

objasnit.  

… Sexuologie a nemoci …  

MS:  Jací lidé vlastně docházejí za sexuology? Jsou to lidé pociťující úchylky? Jsou to lidé, či lépe páry, 

které jsou neplodné? A kolik jich přichází? Asi jich není mnoho…  

PZ: Jako psychiatr s tím mám méně zkušeností, jelikož nyní jdou přímo za sexuologem. Dříve více 

chodili k psychiatrovi. Návštěv těchto lidí u psychiatrů ubývá. Zřejmě je nutné mít vyhlášenou 

specializaci.   

MS: Pokud někdo nemá sexuální apetenci a je skleslý, tak by šel rovnou za sexuologem?  

PZ: To ne. Lidé přijdou s depresí, a ta je spojena s problémem, o němž hovoříte. Takoví lidé spíše 

navštěvují psychiatry. V tom ta léčba většinou pomůže. Pokud se jedná o chronickou záležitost, tak 

tito lidé psychology s touto specializací navštěvují. Jsou to například potíže s erekcí, potíže 

s předčasnou ejakulací a podobné. 

MS: Soudíte, že lékař v tomto ohledu může udělat mnoho?  

PZ: Může. I při zábranách. Taková Masters Johnsonová. To je to zvykání si, cvičení se v sexualitě. To 

leckomu napravilo život při obavách nebo neschopnosti se intimně sblížit.  

MS: Jak vnímáte význam antikoncepce? Člověk se setká s názorem, že právě antikoncepce vede 

k promiskuitě.  

PZ: Jistě to ulehčuje sexuální život. Částečně to zbavuje rizik nechtěného těhotenství.  

MS: A co přikázání „Nesesmilníš!“? 

PZ: Zde narážíme na doporučení církve. Člověk se nemůže divit papežovi, že nemůže uznat ani 

kondom, protože je to nesmiřitelné s učením církve.  

MS: Dříve měly rodiny X dětí. Jen si vzpomeňte na rodinu Bachovu či Dvořákovu. Dnes je vzácností, 

když má rodina čtyři děti. Nejdou náhodou některé poznatky proti člověku? Sice nám napomohou léčit 

dysfunkce, ale také to vede k postoji: „My děti nepotřebujeme, vystačíme si sami.“ 

PZ: Jistě to k tomu vede. Ne nadarmo se nyní objevují „singles“. Pro mě se normální svět skládá 

z rodiny…  

MS: …a dětí. Dříve byla velká dětská úmrtnost, dětí se rodilo více. Dnes tomu tak není. Věda může 

hodně napravit, ale na druhou stranu, když ji konfrontujete s křesťanskou naukou, tak také může 

hodně pokazit z důvodu dogmatičnosti.  

… Sexuální výchova …    
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MS: Neměli bychom opomenout otázku sexuální výchovy. Chtěl bych znovu zmínit slova Karla 

Schwarzenberga. Dnešní člověk ví v deseti letech o sexualitě a otázkách lidské reprodukce více než 

dvacetiletý člověk, který žil v první polovině dvacátého století. Na druhou stranu desetiletý člověk, jenž 

žil v první polovině dvacátého století, věděl o politice více než dnešní dvacetiletý. Pokrok se posunul, 

na druhou stranu někdo může považovat za zbytečné, aby sexuální život začínal u patnáctiletých.  

PZ: Existuje nebezpečí nezralosti a velkých potíží, když se věc vymkne a dojde k nechtěnému 

těhotenství. 

MS: Asi souhlasíte s tím, že je dobré informovat, ale na druhou stranu je možná pošetilé hovořit 

v období dospívání o hodnotném sexuálním životě.  

PZ: Také si myslím, že je to zbytečné. Je třeba vzít v úvahu, že úroveň dozrávání člověka je obrovsky 

rozdílná. Někdo je zralejší mnohem dříve…  

MS: To se týká převážně žen.  

PZ: I mužů. Na druhou stranu právě oni mohou být nezralí v rovině osobnosti.                    

ESEJ:  

Stav české psychiatrie před a po přelomu společenského politického systému: 

Stav české psychiatrie v přelomu, po pádu berlínské zdi a změně režimu vytvořil nadějné podmínky 

pro reformu naší psychiatrie. Poskytl prostor pro změny některých zastaralých koncepcí v ní 

uplatňovaných a daleko pokulhávajících za tendencemi západní psychiatrické koncepce směřující 

k větší integraci psychiatrie do celku všeobecné medicíny, od níž u nás byla stále oddělena hlavním 

soustředěním na léčbu psychických nemocí v „kamenných zařízeních“. Dělo se to zejména a naprosto 

převážně v psychiatrických léčebnách, budovaných v našich zemích v posledních desetiletích 19. 

století a v prvních letech nového státu. Architektonicky byly pojaty v duchu tehdejší doby značně 

velkoryse - v pavilónových systémech umístěných ve velkých parkových areálech. Nevýhodou byla 

snaha o izolaci pacientů jak od města, tak právě „kamennými zdmi“ od svého nejbližšího okolí a 

ostatní populace. 

Až do objevu psychofarmak, antidepresiv a neurolepetik v padesátých letech minulého století měla 

psychiatrická léčba málo terapeutických prostředků, jejichž zaměření a charakter závisely na rozvoji a 

vlivu především různých věroučných náboženství, kultury a filosofie. Pojetí „léčby“ se pak od nich 

odvozovalo - od směrů omezujících, izolujících pacienta v různých kasematech, v řetězech, 

ponechaného na pospas bídě hladu, a výkalům a nejrůznějších trestajících zákroků střídaných 

v kratších obdobích osvícenějšími postupy řeckého nebo arabského humanismu, zahrnujících i dnes 

přijímané postupy muzikoterapie, lázeňských kůr a podobných prostředků. Můžeme odkázat 

v podrobnostech na učebnice psychiatrie a ještě lépe na nedávný text neurovědce a patologa 

primáře Koukolíka (Metuzalém, připraveno k vydání v roce 2013), který vývoj postojů 

k psychiatrickým nemocným krásně zaznamenává a komentuje. 

Koncem 19. a začátkem 20. století začínají pokusy o systematický popis skupin či jednotlivých 

psychických poruch, které jsou pak zkoumány novými dostupnými technikami pozorování (anatomie, 

histologie, a později další sofistikované metody od zdokonalených zobrazovacích metod (imaging), po 



195 
 

studie, založené na molekulární genetice, poznání genomu živých organismů až po katalog genomu 

člověka). 

Klasifikace psychických poruch systematičtějším způsobem ve svých hlavních atributech začíná též 

pozdně na přelomu minulého a předminulého století Emilem Kraepelinem a je doplněná o něco 

později Eugenem Bleulerem. Poté přibývaly celkem pomalu další nosologické jednotky až do 

současnosti. 

Toto zaměření v podstatě německé psychiatrické školy, vycházelo z hledání příčin psychických chorob 

v organických faktorech, v organických poruchách mozku, jak to umožňoval vývoj technik  

přispívajících k poznání mikroskopických změn těla při různých chorobách, eventuálně určení 

odpovědného patogenu, který bylo někdy možno likvidovat léčbou. 

Klasickým příkladem je neurosyfilis, syfilitická paralýza, kde objev bledé spirochety přivedl psychiatrii 

k první kauzální léčbě, nejdříve malarickou horečkou a v konečném důsledku moderními antibiotiky. 

Historie a objev příčiny neurosyfilidy je příkladem a výsledkem ke kterému má dospívat vědecká 

metoda a vědecký přístup v medicíně. 

Tou je kontinuální pozorování projevů nemoci v jejím průběhu, stanovení jejich původu, který  

může být naprosto známý a zjevný - ale téměř i katastroficky záhadný. Pak nezbývá než lovit jakoby 

sítí jevy, o kterých se zdá, že souvisí s projevy a příčinou nemoci a vyskytují se jen společně s nemocí 

nebo nápadně častěji v jejím vnitřním i vnějším substrátu. S jejich pomocí pak může být vytvořena 

hypotéza o možné příčinné účasti těchto jevů na vzniku nemoci a se štěstím, náhodou a znalostí, a 

často s náhlým nezvyklým úhlem pohledu lze dospět k řešení problému. 

Jevy, jež jsou příčinou nebo jedním z doprovodných znaků nemoci nazýváme markery, znaky, jejichž 

přítomnost nebo nepřítomnost u nemocných (nebo změna frekvence jejich výskytu) může prozradit 

příčinu nemoci nebo vést v řadě konsekvencí k poznání konečné příčiny. 

Cesta bludištěm patofysiologie poruchy může být více či méně jednoduchá. 

Pokud jsme bodnuti vosou a dostaneme dle své citlivosti otok a bolí to. Eventuálně při současné 

souhře vhodného místa vpichu a vysoké alergii se můžeme v nejhorším případě i zadusit, pak je 

souvislost příčiny a poruchy celkem jasná a objevení podrobnější patofyziologie možná jednodušší. 

Samotné projevy psychických poruch jsou ovšem většinou vázány na projevy v chování jedince, liší se 

v různém stupni od takzvané normy, a tu je často těžké vymezit. Projevy je možné popsat většinou 

projevy motorickými, projevy verbálními a poruchami smyslových i myšlenkových procesů. Ty jsou 

popsány v obecné psychiatrii, psychopatologii a jejich výčet a sdružování tvoří základ jednotek 

klasické psychiatrie. 

Jejich nevýhodou z hlediska objektivního zkoumání prakticky u všech je kvantitativní povaha těchto 

rysů, která stanovení jejich přítomnosti komplikuje a činí je nepřesným na rozdíl od rysů nebo znaků 

kvalitativních, které mohou být přesně určeny nikoli jen slovním popisem, ale zachyceny různými 

laboratorními a technickými metodami a vyjádřeny číselně. Hodnoty, které se nacházejí ve známých 

limitech patologie, představují pak mnohem přesnější substrát zkoumání. 
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Psychické poruchy nejsou vyvolávány jen konkrétními faktory jakéhokoli charakteru a původu 

tělesného nebo zevního prostředí, ale i střetem vědomých i nevědomých konfliktů jakoby 

nemateriálních z „chybného“ zpracování a integrace nejrůznějších podnětů a zážitků postihujících 

někdy osudově různé fasety jádra osobnosti jedince během jeho cesty od narození ke smrti. 

Příčiny tohoto typu mohou být zpracovány celkem známými psychickými procesy, které zkoumá a 

definuje psychologie jako nepříznivé projevy v různých psychologických aspektech emocí a myšlení, 

které pak podle své závažnosti ovlivňují jednání a chování jedince a narušují tak jemnou rovnováhu 

soužití s druhými a životní adaptaci i sebehodnocení vlastní osobnosti, vlastního „jáství.“ 

Rozvoj psychologie jako vědy postupuje v čase celkem paralelně s rozvojem psychiatrie, stává se její 

neoddělitelnou součástí při interpretaci příčin psychických poruch, ale v rámci svého rozvoje se větví 

podle různých hypotéz svých zakladatelů, odpovídajících různým teoriím výkladů tvorby psychických 

mechanismů. 

Nebudeme jmenovat různé školy hypotéz psychologického vývoje člověka v normě a v patologii, jež 

pak ústí ve vlastní způsoby psychoterapie a v nejznámějších případech jsou v obecném laickém 

povědomí uvozeny jménem svých zakladatelů (Freud, Jung, Adler, Skinner, v širším souhrnu směry 

psychoanalytické, psychodynamické, behaviorálně-kognitivní atd. 

V určitém zjednodušení můžeme konstatovat, že kladou hlavní důraz na rozsáhlou složku působení 

zevních faktorů na vývoj jáství a jeho poruch v nejrůznějších variantách s různými dominujícími 

tezemi, od důrazu na emoční a sexuální vlivy až po působení mechanismů, odvozených od teorie 

učení. 

V průběhu minulého století se uvedené školy, zejména v jeho prvních dvou třetinách dostávaly často 

do ostré konfrontace a převaha směrování psychiatrie byla různá kulturně i územně. (v extrémním 

případě střet psychoanalytické školy a školy závislé převážně na klasickém popisu psychických 

poruch, kterou jsme nazývali biologickým směrem). 

Časem se konfrontační tendence zmírnily a dnes převládá v psychiatrii psychobiosociální koncepce, 

která bere realisticky problematiku propletení působení biologických vnitřních i zevních vztahů 

s faktory působení okolí a sociálních vlivů. 

Proti tomuto poměrně rozsáhlému úvodu můžeme celkem stručně narýsovat vývoj české psychiatrie 

do současné doby. 

Přirozeným důsledkem geografické i kulturní (jakož i mocenské) blízkosti převládal v české psychiatrii 

vliv německé klasické psychiatrie, jehož pokračováním byla biologická koncepce, převládající do 

sametové revoluce v roce 1989. 

Jejímu vlivu pomáhal rychlý rozvoj psychofarmakologie v našich zemích a rychlá akceptace 

psychofarmakologické léčby s významnými místními vědeckými přínosy. 

V období předcházejícímu změně režimu byla zanedbávána složka, využívající psychoterapie, jejíž 

teoretické základy byly napadány a pronásledovány komunistickou doktrínou, která kladla 

ideologický důraz na psychický vývoj člověka do oblasti formování zevními vlivy a ekonomickými a 

společenskými silami. Oficiální koncepce, uznaná a povolená, byla v podstatě pouze škola 
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pavlovovské neurofyziologické teorie, založené zejména na učení o podmíněných a nepodmíněných 

mechanismech reflexů, nekriticky a násilně přizpůsobeným vysvětlení příčin poruch psychických 

mechanismů. 

I když tyto interpretace byly oficiálně přijímány a byly povinnými součástmi studijních textů a 

zkušebních otázek, je možno prohlásit, že v psychiatrické praxi i na akademické úrovni měly malý vliv 

a byly spíše ojedinělou součástí programů profesních jedinců, ať již byly založeny na jejich 

komunistické „víře“ nebo z kariérních důvodů. 

Biologická a „klasická“ koncepce psychiatrie byla v našich zemích pevně zakořeněna, podpořena 

úspěšným rozvojem psychofarmakologické léčby, určující pozice byly obsazeny odborníky, školenými 

v době první republiky a před ní převážně v Německu, což bylo většinou dobře znatelné i v praxi jejich 

žáků. 

Negativní stránkou věci bylo zanedbání výchovy odborníků ve směrech různých psychoterapeutických 

teorií, jejichž výuku a provádění oficiální režim potlačoval a aktivně pronásledoval. 

Na rozdíl od kulturní sféry neměly tyto směry v době první republiky v medicíně a v psychiatrii příliš 

pevné zázemí. 

V západním světě, kde od padesátých a zejména od šedesátých let podstatně posílilo 

psychobiosociální směřování psychiatrie k postupnému (někdy překotnému) nástupu  omezení 

nedobrovolné léčby v „kamenných“ psychiatrických zařízeních, tedy v psychiatrických léčebnách a 

došlo k posunu k léčbě, jež zachovávala kontakt léčeného jeho prostředím, s rodinou i se společností, 

jež vedlo k omezování počtu psychiatrických lůžek a v konečném výsledku i k rozsáhlému rušení 

léčeben. 

Mnohem dále tam postoupil rozvoj komunitní psychiatrie, založené na přístupu pacienta k léčbě bez 

hospitalizace (nebo k co nekratší hospitalizaci a nucené izolaci, se zvýšenou rolí různých forem 

psychoterapie a spojeného se snahou, více či méně úspěšnou, odstranit stará a přetrvávající 

stigmata, která dosud provází léčbu psychických poruch.  

V západní části světa již dlouho převládal směr, zaměřený na ambulantní péči psychicky nemocných 

jedinců v ideálním případě na péči prováděnou většími týmy s menším počtem lékařů – psychiatrů a 

s mnohem větší personální výbavou specializovaného personálu „středního typu“. Psychiatrických 

sester, sociálních pracovníků, psychologů a psychoterapeutů, kteří jsou zaměřeni nejen na vlastního 

pacienta, ale i na jeho okolí, zvláště rodinné a domácí prostředí se snahou udržet nebo úspěšně 

navrátit postiženého do kontaktu s okolím a do jeho pracovní a společenské způsobilosti. 

Důraz je kladen nejen na psychofarmakologickou léčbu, ale i na psychoterapii a socioterapii, a dále na 

edukaci nejen pacienta, ale i jeho rodiny o známkách a projevech zhoršujících se stavů a o 

možnostech jejich předcházení. 

Pravděpodobně ideálním, ale značně nákladným modelem je centrum s možností značné mobility ke 

kontaktu s pacientem v jeho vlastním okolí. Nevýhodou tohoto modelu zejména při jeho startu a 

zavádění je v některých případech jeho ekonomicko-politické zneužití na příklad rušením léčeben a 

získáním jejich často velkých pozemkových areálů, původně dost oddělených, ale s růstem ve větších 

městech stále bližších a cennějších pozemků pro různé záměry zejména realitních společností. 
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Znalost výše uvedených změn modelu moderní psychiatrické péče byla u nás již dlouhodobá a 

očekávání transformace psychiatrické péče bylo stále netrpělivější, a i když česká (tehdy 

československá) psychiatrie byla od doby zvýšení aktivity západních velmocí podrobena kritice a bylo 

požadováno zvýšení kontroly v sovětech známého zneužívání psychiatrie k trestním účelům. 

Československá psychiatrie byla vládním zásahem politicky donucena vystoupit ze Světové 

psychiatrické asociace, bývalý režimní systém z ideologických důvodů a v závislosti na sovětské 

nadvládě k otázce transformace přistupoval velmi váhavě.  

Je nutno poznamenat, že v určitém období kolem šedesátých let přijal i tehdejší Ústřední výbor KSČ 

směrnice pro zkvalitnění psychiatrické péče, ovšem hlavně s důrazem na zvýšení počtu psychiatrů, 

zavádění psychiatrických oddělení nemocnic (jež bylo i pak ojedinělé) a zvětšením počtu obvodních 

psychiatrických ambulancí. Zásadní změny k zavádění transformace psychiatrie nebyly ovšem 

z politických i ekonomických důvodů možné. V mezidobí jakoby v podhoubí a z iniciativy jedinců či 

jejich skupin vznikala jakási soukromá sdružení zainteresovaných jedinců, z kterých vyrůstaly 

postupně psychoterapeutické školy, schopné poskytnout výuku nutnou k certifikaci toho nebo onoho 

psychoterapeutického směru, které měly v rámci možností kontakty na jejich zahraniční 

představitele. Počet jejich absolventů rostl, kontrola strany v posledních letech starého režimu 

v tomto směru byla již chabá. 

V době po sametové revoluci byla tedy psychiatrická obec přesvědčena o nutnosti transformace dle 

výše uvedeného západního směrování spolu s kompletní reformou skoro čtvrtstoletí od zániku 

starého režimu je, myslím, možno stále jen konstatovat, že bylo dosaženo postupné snížení počtu 

psychiatrických lůžek v léčebnách (nyní psychiatrických nemocnicích), přeměny obvodních 

sychiatrických ambulancí v soukromé jednotky, závislé na financování dle smluv s mocnou zdravotní 

pojišťovnou a jejich několika menších „konkurentů“, kdy nezávislost soukromých i veřejných institucí 

ve vztahu k finančnímu krytí je stále zpochybňována a znejisťována. 


