
nou faktickou odpoveďou. Keď už Jaromír dosiahol
všetko, čo sa dalo, tak sme s tým už naštvane pre-
stali. Dovolili sme si ho aj poslovenčiť, premenova-
li sme ho na Slivku. Zniesol to s humorom. A pri
iných príležitostiach nám to britko vracal.

Prof. Švestka však „funguje“ aj ako manžel a otec.
Rád cestuje, vášnivo fotografuje. Kto videl jeho albu-
my z ciest, žasne. Sú precízne spracované, popísané,
dokumentované. Aj v tomto je presný. Nikdy neide
na kongres do nejakej krajiny bez prípravy. Samo-
zrejme vopred má všetky dostupné informácie o pro-
grame. Ale okrem toho má spústu ďalších informácii
- od prislušnej regionálnej geografie, histórie až po
lokalizáciu najznámejších vinoték. Je široko vzdela-
ný, dá sa s ním hovoriť o politike, ekonomike, histó-
rii, zemepise. Svojho času sme spolu prešli terénnym

vozom púšte, oázy, ale aj hrady v Ománe. Bolo to
dosť náročné, u Jaromíra som nepozoroval únavu.
Večer sa dalo ešte o všeličom diskutovať. Bol to neza-
budnuteľný zážitok.

Milý Jaromír, dovoľ, aby som nielen za seba, ale
za redakčnú radu časopisu Česká a slovenská psy-
chiatrie, ako aj za Tvoj psychiatrický fan klub
v Česku a na Slovensku poprial Ti pri príležitosti
krásneho jubilea veľa zdravia. To stačí, lebo ak
budeš mať zdravie, iste neutíchne Tvoja odborná,
prednášková a publikačná aktivita, na osoh nás
všetkých. A celkom iste nestratíš ani svoju príslo-
večnú neposednosť, zvedavosť a vitálny tonus.

Ad multos annos!

Vlado Novotný
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Téměř 20 autorů předkládá komplex zkušeností
z oboru neuropsychologie, který má rozšířit zna-
losti psychiatrů. Při zpracování látky se používá
zásadní výklad a speciální doplňky. Vždy se také
uvádí bohatá moderní literatura. 

Po seznámení se základy klinické neuropsycho-
logie autoři probírají problematiku paměti, amné-
zie a kognitivní poruchy vyvolané zneužíváním
návykových látek. Podrobně jsou pojednány kogni-

tivní poruchy u schizofrenie, depresivní poruchy,
poruchy příjmu potravy. Ujasňují se možnosti
farmakologického ovlivnění schizofrenie a antide-
presiv. Speciální výklady se týkají neuropsycholo-
gické rehabilitace, kognitivní rehabilitace u schi-
zofrenií i budoucnosti neuropsychologie. 

Příloha nabízí možnost seznámit se s některými
testy používanými v neuropsychologii a s jejich
zasvěceným výkladem.

Preiss M., Kučerová H. a kolektiv: Neuropsychologie v psychiatrii
Grada, 2006, 416 stran

RECENZE KNIH

Sborník je rozčleněn do deseti základních kapi-
tol, které jsou dále podstatně členěny. Je tak
nahromaděno množství skutečností z anatomie,
biochemie, fyziologie, a to v jejich složitých vzta-
zích. Vždy může čerpat i neurologie a psychiatrie.
Podrobný úvod má význam i pro terminologii, ale
i pro patologii a kliniku. 

Hlavní oblasti, kde je kognitivní deficit probí-
rán, jsou: epilepsie, traumatické poškození mozku,
Alzheimerova demence, vaskulární demence, hyd-
rocefalus, Parkinsonova nemoc, Huntingtonova

nemoc, roztroušená mozkomíšní skleróza.
Předkládá se model neuropsychické rehabilitace

po úrazech hlavy a nárys ergoterapie u pacientů
s poškozením mozku.

Bohatá je citace z moderní literatury. 
Přes 10 autorů je známých svou systematickou

prací v této oblasti. Zkušenost jim umožnila sesta-
vit mimořádně bohatou a didakticky vynikající
publikaci.

Autor recenzí: Prof. MUDr. Jan Mečíř, DrSc.

Preiss M., Kučerová H. a kolektiv: Neuropsychologie v neurologii
Grada, 2006, 368 stran.
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