
Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vond ráčka  
 
Témata od roku 1993 
 
1993 - Resocializace chronicky nemocných pacientů 
1994 - Řešení krizových stavů v psychiatrii 
1995 - Pokroky v poznání a léčbě depresivních poruch 
1996 - Psychiatrické a psychologické problémy dospívání 
1997 - Psychotické poruchy 
1998 - Úzkostné stavy 
1999 - Problematika alkoholových a drogových závislostí 
2000 - Kognitivní funkce u duševních poruch 
2001 - Komorbidita v psychiatrii 
2002 - Psychiatrie a společnost 
2003 - Duševní poruchy ve stáří 
2004 - Psychické reakce na stres 
2005 - Násilné chování a agresivita z medicínského hlediska 
2006 - Afektivní porucha 
2007 - Duševní poruchy v různých věkových obdobích  
2008 - Prevence a profylaxe duševních poruch 
2009 - Vztah tělesných a duševních poruch 
2010 - Kvalita psychiatrické péče 
 
Poprvé byla cena udělena v roce 1993, kdy se přihlásilo 18 prací, M. Učíkovi a V. 
Kodetové za projekt "Centra divadelní terapie"; cena za nejlepší výzkumnou práci 
nebyla tehdy udělena.  
 
Laureáti Vondrá čkovy ceny od roku 2001 
 
V roce 2001  Vondráčkovu cenu získali M. Anders, J. Roth a T. Uhrová  za práci 
„Komorbidita deprese a neurologických onemocnění“ a J. Holub s kolektivem za práci 
„Komorbidita v psychiatrii“.  
 
V roce 2002  udělila Vědecká rada cenu kolegům. P. Fridrichovi,  E. Kitzlerové,  L. 
Stárkové za  jejich práci „Kognitivně behaviorální terapie závislosti na nikotinu“ a  L.  
Csémymu  za  článek „Drug Scene in the Czech Republic and Slovakia during the 
Period of Transformation“. 
 
V roce 2003  byly  oceněny práce „Demence – Neurobiologie, klinika a terapie“ 
F. Koukolíka a R. Jirákův článek „Amyloid beta peptide 1-40 and the function of rat 
hippocampal hemicholinium-3 sensitive choline carriers“. Dále získali cenu Z. 
Krištofiková, H. Tejkalová a J. Klaschka za soubor prací „Poruchy chování ve stáří a 
Léčba poruch chování u pacientů s demencí“ a E. Růžička s kolektivem za 
„ Diferenciální diagnostiku a léčbu demencí“. 
 
V roce 2004  zvítězili v kategorii věda a výzkum kolegové  H. Papežová a A. 
Yamamotová s prací „Stres, disociace a PPP“ a I. Šolcová  s prací „Některé 
psychofyziologické souvislosti  resilience“. V kategorii praktická aplikace zvítězili 
kolegové V. Kebza  s prací „Psychosociální determinanty zdraví“ a kolektiv autorů 
vedený J. Praškem s prací „Stop traumatickým vzpomínkám“. 



 
V roce 2005  získali J. Vevera s kolektivem  za soubor prací týkajících se vztahu 
agresivity, násilného chování a hladiny cholesterolu a L. Kališová s E. Kitzlerovou a 
kolegy za projekt EUNOMIA. 
 
V roce 2006  získali cenu M. Anders, T. Uhrová  a J. Roth za práci  „Depresivní 
poruchy v neurologické praxi“  a L. Motlová a  F. Koukolík za rukopis publikace 
„Citový mozek; neurobiologie, klinika, terapie“. V kategorii věda a výzkum byla cena 
rozdělena mezi soubor prací P. Stopkové zaměřených na molekulární genetiku 
bipolární afektivní poruchy a mezi publikaci Z. Fišara „Deprese, antidepresiva a 
membrány“ 
 
V roce 2007  získali cenu v kategorii věda a výzkum kolegové I. Drtílková . a kol. z PL 
Brno za práci „Klinické a molekulárně-genetické koreláty hyperkinetické poruchy 
v dětském věku“ a I. Paclt s kolegy za rukopis práce „Attention, hyperactivity Disorder 
(ADHD) – biochemical, genetic and clinical studies“. V kategorii praktická aplikace 
kolegové E. Herman, J. Praško a  Seifertová s kolektivem za monografii „Konziliární 
psychiatrie“ a F. Španiel a kol. za edukační materiál „PREDUKA“. 
 
V roce 2008  byla cena přidělena  F. Španielovi z PCP za „Program prevence relapsu 
psychotického onemocnění ITAREPS“, H. Papežové a jejímu kolektivu z  PK VFN za 
soubor materiálů týkajících se komplexní problematiky prevence PPP. V kategorii 
věda a výzkum cenu získali Z. Fišar za článek „Depression, antidepressants, and 
peripheral blood components“ a J. Tkáč za práci  „Kreatinkináza jako prediktor vzniku 
deliria třemene“. 
 

V roce 2009  byly oceněny práce V.Chvály a kolektivu ze Střediska komplexní terapie 
v Liberci (sumarizace dvacetileté zkušenosti léčby ve středisku), E. Kitzlerové  a 
kolektivu („Psychoedukační program pro dobré zdraví“) a J.  Masopusta ( 
„Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik“). 
 
V roce 2010  získali Vondráčkovu cenu L. Kališová a kolektiv za Soubor aktivit 
vztahujících se k hodnocení kvality psychiatrické péče v ČR.  Jako další byla 
oceněna práce „Komunitní péče v dlouhodobé praxi“ P. Hejzlara, M. Uhlíře a M. Fialy 
z občanského sdružení Péče o duševní zdraví. V kategorii věda a výzkum byla 
přidělena cena Z. Fišarovi a kolektivu za publikaci „Vybrané kapitoly z biologické 
psychiatrie“, respektive za kapitolu, která se týká kvality psychiatrické péče. 
 
 
 
 
 
 
 


