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Doc. MUDr. Jaroslav Baštecký, CSc.,
sedmdesátníkem

Doc. Baštecký patří ke známým, uznávaným
a významným osobnostem současné české psychi-
atrie. Sotva by se našel psychiatr, který jej nepo-
znal jako pedagoga Institutu postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví, který nečetl některou
z jeho statí či monografií nebo jej neslyšel diskuto-
vat na nejrůznějších odborných fórech.

Jubilant se narodil 18. června 1936 v Praze. Od
promoce v roce 1959 se věnuje psychiatrii. Začal
v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, odkud přešel
do tehdejšího Výzkumného ústavu psychiatrického
(VÚPs - nyní Psychiatrické centrum Praha), kde
získal v roce 1966 po obhajobě dizertační práce:
„Leeův efekt v psychiatrii“ vědeckou hodnost kan-
didáta lékařských věd.

Vedle specializace v psychiatrii (atestaci II.
stupně složil v roce 1970) má ještě nástavbovou
specializaci gerontopsychiatrickou (1986).

Své působení ve VÚPs zakončil v roce 1976 ve
funkci primáře (vedl klinický úsek VÚPs). V roce
1976 nastoupil jako odborný asistent na katedru
psychiatrie Institutu pro další vzdělávání lékařů
a farmaceutů, kde v současné době vede subkated-
ru soudní psychiatrie a psychologie.

V počátečních letech své kariéry se věnoval
psychofarmakům, ale nezůstal jen u této oblasti
a svůj odborný zájem rozšířil směrem k psychoso-
matice a k behaviorální medicíně. Spolu
s doc. MUDr. Zdeňkem Bolelouckým, CSc., zalo-
žil v roce 1974 sekci pro studium psychosomati-
ky. Jako dlouholetý předseda této sekce uspořá-
dal  v roce 1979 první celostátní konferenci
psychosomatické medicíny a po ní ještě osm dal-
ších. Spolu s J. Šavlíkem a J. Šimkem vedl roz-
sáhlý tým autorů v průkopnické publikaci „Psy-
chosomatická medicína“ (Grada – Avicenum,
Praha 1993).

Své znalosti a klinické gerontopsychiatrické

zkušenosti zúročil spolu s M. Vojtěchovským a Q.
Kümplem v monografii „Gerontopsychiatrie“ (Gra-
da–Avicenum, Praha, 1995). Doc. Baštecký je po
léta soudním znalcem v oboru zdravotnictví,
odvětví psychiatrie. Také této oblasti se věnuje
s neobyčejnou důkladností, takže mohl napsat
zdařilou monografii „Psychiatrie, právo a společ-
nost (Galén, Praha, 1997), která byla v roce 1998
oceněna Kuffnerovou cenou PS ČLS JEP. Vedle
těchto stěžejních publikací napsal více než 200
vědeckých a odborných textů do tuzemských
i zahraničních  časopisů, řadu kapitol do monogra-
fií a skript. Je členem redakční rady časopisu Čes-
ká a slovenská psychiatrie.

Doc. Baštecký je od roku 1972 řádným členem
prestižní mezinárodní společnosti Collegium
Internationale Neuropsychopharmacologicum
a členem Collegia Activitatis Nervosae Superioris.
Psychiatrická společnost ČLS JEP jeho přínos pro
obor ocenila v roce 2004 čestným členstvím. Spo-
lečnost pro psychosomatické integrace ČLS JEP
tak učinila již v roce 1996.

Čtenář těchto řádků si může položit otázku, jak
to všechno dokáže jeden člověk zvládnout? V této
souvislosti lze na jubilanta prozradit, že to je člo-
věk nesmírně pracovitý, důkladný a svědomitý.
Kromě psychiatrie snad ani jiného zájmu nemá
a tak se jí věnuje nejen v době pracovní, ale do
značné míry i ve svém volnu. Jen občas si zaplave
v bazénech plaveckého stadionu v Podolí a v let-
ních měsících vyráží na pěší turistiku do hor.
Navzdory tomu, že se občas svému okolí svěří
s tím, že se právě necítí zcela zdráv, dokázal po
desetiletí udržovat strhující pracovní tempo. Pro
další mnohé roky nechť se mu kromě práce daří
též užívat některých radostí života.

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.

* * * 

Poděkování za mnohaletou práci ve prospěch našeho časopisu, neslábnoucí pracovní zaujetí pro obor
psychiatrie, dobré zdraví a osobní pohodu přejí do dalších let svému kolegovi, doc. Jaroslavu Bašteckému,

členové redakční rady 
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psychiatrie_6_06  18.9.2006  12:57  Str. 335


