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Vzdělání: Vysokoškolské, Vojenská lékařská akademie Hradec 
Králové.  
Atestace: Všeobecné lékařství, Psychiatrie pro dospělé, 
Psychiatrie pro děti a dorost.  
Sebezkušenostní 5ti-letý výcvik v integrativní psychoterapii typu 
SUR, dle pojetí H. Sullivana s nadstavbou pro návykové nemoci- 
Skálův Institut Praha. 
Pracovní zkušenosti:  
Psychiatrie pro dospělé UVN Ružomberok, založení a výstavba 
psychoterapeutického systému programu psychiatrického 
oddělení. 
Založení systému a pravidel psychoterapeutického 
nezdravotnického nízkoprahového ambulantního, komunitního a 
doléčovacího programu pro návykové nemoci u adolescentů 15-
18 let Renarkon o.p.s. 
Externí učitel psychiatrie - PeF Ostrava, Sociálně zdravotní 
fakulta Ostrava, Vyšší odborná zdravotní škola Ostrava 
Externí lektor  a přednášející - KVIC N.Jičín , PC Ostrava 
akreditováno MŠMT ČR. 
Člen atestační komise MZ pro obory dětské a dorostové 
psychiatrie a pro návykové nemoci – jmenován ministrem 
zdravotnictví. 
Člen pracovní skupiny MZ pro návykové nemoci (do roku 2013). 
Člen expertní skupiny a strategické kanceláře MZ za 
pedopsychiatrii pro tvorbu koncepce vládního programu 
„Transformace psychiatrické péče v ČR“. 
Člen skupiny zpracovatelů „Koncepce psychiatrické péče v ČR“ 



 

 

Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 
Člen expertního týmu zpracovatelů posudkových kritérií pro děti 
a dorost s duševní poruchou pro MPSV ČR. 
Lektor výcviku Skálova Institutu v integrativní psychoterapii 
Praha. 
V rámci atestace všeobecného lékařství – pravidelné služby na 
Zdravotnické záchranné službě od r. 1990 jako lékař záchranné 
služby.  
Pravidelně přednášející na odborných lékařských konferencích a 
seminářích v ČR. 
Publikace odborných i populárně odborných článků.  
 
Předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie 
Místopředseda Výboru sekce dětské a dorostové psychiatrie 
Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 
 
Nebo odkaz – link - na přednášejícího:  
pedopsychiatriematys@seznam.cz 

 
ANOTACE WORKSHOPU 

Cíl:  
Prezentace posledních vědeckých poznatku neurověd o 
biologických základech ADHD a Autismu a konsekvence do 
praktické spolupráce pedopsychiatrie se školstvím.  Ukázat na 
nevyhnutnou provázanost pedopsychiatrické péče se 
vzděláváním, kde vzdělávací systém a osobnost pedagoga jsou 
nedílnou součástí komplexní pedopsychiatrické péče o děti 
s ADHD a s poruchami autistického spektra (a nejenom s těmito 
poruchami). 
Obsah:  
Základy biologie a funkce CNS.  Prokázané biologické příčiny u 
obou poruch. Dopady těchto poruch na strukturu osobnosti, 
osobnostní vývoj, na schopnosti školního a sociálního fungování 
dětí s těmito poruchami. Dopady neléčených poruch do 
dospělosti.  
Nezastupitelný význam racionální psychofarmakoterapie u 
těchto poruch, návaznost na režimová opatření v rodinách, 
dětských domovech, na školách. 
 Legislativní propedeutika: podávání léků na školách, zařazování 
dětí do IVP, speciálního školství, spolupráce a kompetence 
s pracovníky v PPP/SPC, s řediteli škol, s učiteli.    
Základní principy strategie jak pracovat s dětmi s ADHD, s dětmi 
s autismem.  
Základní principy doporučování zařazení dětí do speciálního 
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školství z pohledu pedopsychiatra.   
Náhled na současný trend inkluzivního vzdělávání dětí 
s duševními poruchami v ČR. 
 

 
 
 

Na e-mail pedopsychiatriematysj@seznam.cz možno předem zasílat dotazy na okruhy a 

témata u ADHD a Autismu, kterým by se účastnici chtěli podrobněji věnovat.  Součástí 

semináře je možnost aktivně diskutovat s lektorem na danou problematiku. 
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