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Tereza Uhrová, Jan Roth a kolektiv. Neuropsychiatrie. Klinický průvodce pro ambulantní 

i nemocniční praxi.  

Maxdorf, 2020. 965 stran. 

 

„Věda slouží k poznání sebe sama a vlastní úlohy v prostoru 

a čase. Porozumíme-li zákonům, které řídí přírodu, 

pochopíme i to, co řídí nás, a naopak.“  

                                                                                                                      —  Giordano Bruno 

 

 

Málokdo přemýšlí nad tím, že každý orgán lidského těla má svůj vlastní lékařské obor, který se 

zabývá jeho poruchami. Kardiologie zkoumá srdce, nefrologie zase ledviny atd. Do počátku 20. 

století to takto bylo i u mozku, než se cesty neurologie a psychiatrie rozešly a každý obor začal 

existovat samostatně. Mozek tedy získal tu výsadu, že se jím začaly zabývat obory dva. Každý 

z těchto oborů ale nahlížel na poruchy z jiného úhlu, rozšiřoval své znalosti jiným směrem, oba 

se tvářily, že nikdy neměly společnou minulost, aby po mnoha desetiletích nakonec zjistily, jak 

moc jsou navzájem provázané a jak se vzájemně potřebují. Jako dvě strany téže mince. Jen 

pohled z různých úhlů dá ucelený obraz toho, jak mince vlastně vypadá. 

V dnešní době je zřejmé a neoddiskutovatelné, že k pochopení vzniku a vývoje 

duševních poruch nutně potřebujeme znalosti nervových struktur. Oba obory, neurologie a 

psychiatrie, k tomu používají stejné diagnostické nástroje. Nikoho pak tedy nepřekvapuje, že 

obory sdílejí některé léčebné metody a mnohá farmaka. Proto opětovné propojení obou oborů 

bylo jen otázkou času. A právě kniha Neuropsychiatrie autorů Terezy Uhrové, Jana Rotha a 

kolektivu to dokázala. 

Kniha Neuropsychiatrie zaplňuje prázdné místo mezi psychiatrií a neurologií. Propojuje 

struktury a fungování CNS do jednoho celku. Přibližuje psychiatrii zpět k somatické medicíně, 

odkud se sama částečně vyloučila. Oživuje a představuje psychiatrům, psychologům 

pozapomenuté mozkové struktury a nervové okruhy a zasazuje duševní poruchy do 

komplexnějšího rámce vědění. Neurologům zase umožňuje pochopit, že nemoci nemusejí mít 

jen „hmatatelné a změřitelné“ projevy, tak jak to znají ze svého oboru.  

Nezměrnou výhodou blízké budoucnosti snad bude, že pacienti neuropsychiatrů 

nebudou muset „pendlovat“ mezi neurologem a psychiatrem, což je naneštěstí v dnešní době 

zcela běžné, ale celou problematiku komplexně obsáhne jeden lékař. 

Kniha Neuropsychiatrie položila základní kámen k opětovnému propojení dříve 

rozdělených oborů, jejichž sjednocení do jedné neurovědní disciplíny povede k dalšímu posunu 

v přístupu a péči o nemocné.  
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Tato kniha se naprosto určitě stane učebnicí první volby pro studenty medicíny i 

psychologie, lékaře a psychology v postgraduálním vzdělávání. Jen samotný obsah zabírá osm 

stránek.  

Jistě bude i sloužit jako trochu „obsáhlejší příručka“ k rychlému vyhledávání, osvěžení 

znalostí a jejich vzájemnému propojení pro psychiatry, neurology a odborníky z jiných vědních 

oborů a medicíny, kteří si chtějí zopakovat, rozšířit, utřídit a doplnit vědomosti ze specifické 

oblasti neurověd, kam psychiatrie a neurologie patří. 
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https://drive.google.com/file/d/10--HvgZ4KKkk0bMoPwwGWaiIwX_hJzFd/view?usp=sharing

