KOMENTÁŘE

Prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc., jubilující...
Dne 23. 8. 2001 se prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc., přednosta Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dožil šedesáti let.
Narodil se v Olomouci, základní školu vychodil ve Zlíně, kde se jeho otec stal vedoucím krajského lékárnického
oddělení KÚNZ. Prof. Bouček absolvoval Lékařskou fakultu v Brně a v průběhu studia docházel pracovat jako
demonstrátor na katedru chemie. Výborný prospěch a mimořádná životní aktivita předurčily jeho rychlou odbornou
kariéru. Po krátké praxi v Psychiatrické léčebně v Kroměříži, absolvování základní vojenské služby a několika měsíční práci v Psychiatrické léčebně v Brně-Černovicích, byl vybrán prof. Josefem Hádlíkem jako perspektivní lékař pro
Psychiatrickou kliniku v Brně, kam nastoupil v roce 1966. Zde se záhy podílel na vytváření koncepcí a činnosti telefonické první pomoci, tzv. Linky naděje, vedené budoucím profesorem Bouchalem a prvého psychiatrického denního
sanatoria v České republice, kde se stal vedoucím lékařem. V té době získal zkušenosti i s ambulantní psychiatrickou
praxí na Jižní Moravě, kam jednou týdně dojížděl. V letech 1969/70 absolvoval studijní zahraniční pobyt v Bayreuthu v SRN. Pro odpor proti srpnové okupaci ČSSR sovětskou armádou byl nucen v r. 1973 odejít do Znojma, kde
během dvou let vybudoval moderní lůžkové a ambulantní psychiatrické oddělení ve všeobecné nemocnici a stal se
uznávaným okresním odborníkem. Po listopadu 1989 se prof. Bouček vrátil na Psychiatrickou kliniku v Brně, kde se
stal nejprve odborným asistentem a v r. 1994, po obhájení habilitační práce s názvem „Krizová intervence a prevence
sebevražedného jednání v telefonické psychiatrické pomoci“, docentem pro obor psychiatrie. Po získání tohoto pedagogického titulu byl jmenován vedoucím subkatedry lékařské psychologie na Psychiatrické klinice v Brně. V roce
1994 nastoupil na základě úspěšného konkurzu do funkce přednosty Psychiatrické kliniky LF UP v Olomouci, kde
dosud úspěšně působí.
Odborná kariéra prof. Boučka byla podložena jeho širokými znalostmi, které osvědčil při psychiatrických atestacích I. stupně v r. 1968 a II. stupně v r. 1971. Dizertační práci obhájil v r. 1982 a získal vědecký titul kandidáta
lékařských věd na základě práce „Prvá psychiatrická pomoc telefonem – její využití obyvatelstvem velkoměsta a
její vliv na sebevražednou prevenci“. Jubilant se ve svém životě nespokojil nikdy jen s rutinní lékařskou prací a od
počátku se zapojil do vědecké činnosti. V letech 1975–1980 byl spoluřešitelem federálního výzkumu problémových
rodin a rezortního úkolu o podílu psychiatrické pomoci telefonem na prevenci sebevražednosti ve velkoměstě. Později
zpracoval výsledky léčby delirií tremens clomethiazolem, neuróz clorazepatem, depresí citalopramem, fluoxetinem,
moclobemidem a demencí propentofyllinem aj. Nová vlna organizátorské a vědecké činnosti se projevila u prof. Boučka po jeho nástupu na Psychiatrickou kliniku LF UP v Olomouci. Vypracoval a postupně realizuje projekt komprehenzivní psychiatrické péče o psychotické pacienty, participuje na mezinárodní studii o poruchách příjmu potravy a
úspěšně získal a plní grantový úkol „Stresové, neurotické a psychosomatické poruchy – integrativní léčba v rámci
psychiatrické kliniky“. Výsledky odborných studií a projektů publikoval v celkem 71 odborných pracích, z nichž pět
bylo zveřejněno v zahraničí. Ve své publikační činnosti se zaměřil na několik základních okruhů: první psychiatrická
pomoc telefonem, problematika léčby na denním sanatoriu, terapie alkoholického abstinenčního syndromu, suicidalita, integrace biologické a psychoterapeutické péče v psychiatrii, účinnost psychofarmak a psychologie sportu.
Jeho publikace najdeme v odborných časopisech Česká a slovenská psychiatrie, Activitas nervosa superior (později
Homeostasis), Scripta medica Fac. Med. Univ. Brunensis, Psychiatrie pro praxi, Praktický lékař a v řadě sborníků
z domácích i mezinárodních vědeckých konferencí a sjezdů.
Prof. Bouček je zkušeným pedagogem, který začínal jako učitel na středních zdravotnických školách a pokračoval
ve výukové činnosti jako externí učitel FTVŠ v Bratislavě. Na psychiatrických klinikách nejprve vedl úspěšně praktická cvičení studentů medicíny a později přednášel obecnou a speciální psychiatrii a lékařskou psychologii. Své bohaté
zkušenosti dovede poutavě a názorně předávat posluchačům. Intenzivně se účastní i postgraduálního vzdělávání
v rámci IDVZP v Praze, kde působí rovněž jako člen examinační komise, je předsedou oborové rady pro PGS a školitelem postgraduantů. Pro pregraduální výuku zpracoval skripta o psychoterapii, obecné, akutní a sociální psychiatrii
a o využití psychologické přípravy v tréninku tenistů. V rámci své přednáškové činnosti prof. Bouček prezentoval na
různých odborných fórech více než 150 sdělení.
O uznání prof. Boučka vědeckou komunitou svědčí jeho členství v redakčních radách (Referátový výběr z psychiatrie, Medicina v praxi, Psychiatrie pro praxi), zvolení do výborů odborných společností (Psychiatrická společnost
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ČLS, Česká neuropsychofarmakologická společnost, Společnost pro psychosomatické integrace, výkonná rada České
asociace pro duševní zdraví, European Interuniversity Master of Child and Adolescent Forensic Psychiatry, Mezinárodní federace pro telefonní pomoc – IFOTES), čestné rady Lékařské komory a ustanovení do funkcí člena Vědecké
rady Lékařské fakulty UP, předsedy oborové komise pro PGS a dalších.
V osobním životě je prof. Bouček oblíbeným společníkem, zasloužilým manželem a mnohonásobným otcem, významným budovatelem rodinných sídel, milovníkem života, ušlechtilého vína a krásy. Jeho celoživotním koníčkem
je tenis, v kterém je opakovaným a dosud neporaženým vítězem turnajů Psychiatrické společnosti ČLS o cenu prof.
Karla Součka, atestovaným trenérem I. stupně po absolvování FTVŠ a po dobu 13 let člen realizačního týmu Galeova
poháru pro juniory ČSSR.
Impozantní a zemitou postavu prof. Boučka nejlépe charakterizují čtyři aktivity: odborná a manažerská činnost
v psychiatrii, funkce úspěšného hráče a trenéra tenisu, úloha zasloužilého manžela a mnohonásobného otce a talent
pro společenské kontakty a vztahy. Celoživotní zásluhou prof. Boučka bylo a je průkopnické úsilí v zavádění nových
forem psychiatrické péče v regionu Jižní Moravy a Hané. Jubilant je vyhraněnou a uznávanou osobností, vyzrálým
pedagogem, mimořádně erudovaným odborníkem, výjimečně schopným manažerem, úspěšným sportovcem a milovníkem života.
Do dalších let přeji Jardovi jménem jeho přátel a kolegů pevné zdraví, mnoho dalších pracovních a osobních
úspěchů, příjemných pohlazení od života a spokojenost v rodinném životě. Ad multos annos, Jardo, a na zdraví!
prof. MUDr Jaromír Švestka, DrSc.
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