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Letošní rok je velmi bohatý na události v české neuropsychologii, proto považuji za 

vhodné je v přehledu připomenout a podpořit případné další zájemce o zapojení se do 

aktivit v tomto užším zaměření oboru psychologie. 

 

V lednu 2018 byla založena 68 zakládajícími členy Česká asociace pro 

neuropsychologii (ČANP). Vytvořila tak pro odbornou veřejnost se zájmem o tuto 

disciplínu alternativu k již existující České neuropsychologické společnosti (CENES). 

V současné chvíli má ČANP přibližně 100 členů - psychologů, lékařů, a studentů. Hojná 

účast a zapojení kapacit v oboru naznačuje zájem a potřebu sdílení informací a 

kompetencí a sladění postupů s nejnovějšími poznatky a trendy ve světě. Navazuje se 

tak na více frontách na Československou neuropsychologickou společnost, kterou 

v roce 1986 založil a dlouhá léta vedl doc. Petr Kulišťák, a jež se posléze připojila 

k Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS), kde dosud funguje 

transformovaná jako sekce neuropsychologie. 

 

Další událostí roku byla konference 2018 Mid-Year Meeting Mezinárodní neuro-

psychologické společnosti (INS), spoluorganizovaná CENES, která se konala 

v červenci v Praze. Účast české psychologické obce byla poměrně skromná, zřejmě i 

díky vysokým konferenčním poplatkům, které překračovaly rámec domácích akcí a 

v podstatě omezovaly přístupnost na kolegy s grantovou či stipendijní podporou. ČANP 

byl zastoupen prostřednictvím svých členů prezentujících 21 z 33 českých příspěvků. 

Během konference získali prestižní ocenění od INS tři čeští kolegové. 

Ocenění za celoživotní přínos světové neuropsychologii  Distinguished Career 

Award obdržel od INS doc. Jiří Diamant, čestný člen CANP. Doc. Diamant (*1930 

v Brně) během svého života absolvoval stáže u profesora Reitana a profesora Bentona, 

rozvíjel neuropsychologii v ČR a od roku 1968 i v Nizozemí. Tuto cenu INS uděluje 

jedincům, kteří jsou blízko závěru své profesní kariéry, a kteří soustavně přispívali 

k rozvoji neuropsychologie a byli přínosem i pro INS. 

Vědecky nejvýznamnější udělenou cenou pro českého vědce byla Early Career 

Research Award, kterou obdržel Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. Cenu uděluje INS 

jednotlivcům, kteří ve své rané kariéře zásadně přispěli k poznání vztahů mezi mozkem 

a chováním. „Early Career/Raná kariéra“: dokončené doktorské vzdělávání (PhD), 

doktorská stáž či rezidenční vzdělávání, či získání jiného titulu relevantního v zemi 

nominovaného a vědním oboru ne déle než před 10 lety. Nominace jsou posuzovány 

podle úspěchů dosažených před získáním titulu či ukončením vzdělávání. Očekává se, 

že kandidát bude přinejmenším národního věhlasu s potenciálem stát se významným 

vědcem i na poli mezinárodním, uznávaným kolegy ve vědě a s patřičnou produktivitou. 

 

 

http://www.canp.cz/
http://www.cenes.cz/
https://cmps.ecn.cz/?page=neuropsy
http://www.the-ins.org/
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Ondřej Bezdíček je vědec, klinický psycholog a akademický pracovník. Titul PhD získal 

v roce 2014, kdy obhájil práci na téma Kognitivní porucha u Parkinsonovy nemoci. 

Ondřej Bezdíček své první odborné práce publikoval v roce 2009 a k dnešnímu dni 

nalezneme na Web of Science (WoS) 71 záznamů s jeho jménem, tedy článků a 

příspěvků do sborníků indexovaných v jedné ze světově nejužívanějších citačních 

databázi vědeckých výstupů. Jeho h-index je 13 (Hirschův index závisí na publikační 

činnosti autora v periodicích indexovaných na WoS a jejich citačním ohlasu). Pro 

čtenáře mimo akademickou obec uvedu pro ilustraci: h-index dvou významných 

českých psychologů je dle WoS 12 – prof. Marek Blatný a 10 – prof. Petr Weiss. 

Vidíme tedy, že publikační aktivita Ondřeje Bezdíčka je mezi českými psychology 

skutečně mimořádná. 

Ocenění za výuku neuropsychologie INS Lifetime Achievement Award 

(Education) získal doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. Doc. Petr Kulišťák je dlouholetým 

pedagogem Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Cenu uděluje 

INS jednotlivcům, kteří ve své pedagogické činnosti významně ovlivnili obor 

neuropsychologie a jejichž výuková činnost přesáhla lokální rozměr.  

Dále byla v programu konference oceněna Mgr. Kateřina Čechová 

z Kognitivního centra 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice 

Motol, která získala od Student Liaison Committee jednu z udělovaných  Student 

Research Award, které se na každém setání INS udělují studentům za skvělý abstrakt 

svého příspěvku. 

Pro zájemce o neuropsychologii jsou letos otevřeny tři akreditované kurzy pod 

záštitou různých pracovišť: Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky VFN a 

1.LF UK; IPVZ a FN Motol (dětská klinická neuropsychologie). Takto obsáhlá nabídka 

rovněž vypovídá o vzestupu zájmu psychologů v klinickopsychologickém výcviku, 

klinických psychologů i dalších o tuto disciplínu. 

V září bude k dispozici druhá rozšířená verze softwaru sloužícího k vyhodnocení 

výkonů osob ve věku 60 a více let ve vybraných kognitivních testech, KoKa 2.0, a to 

bezplatně pouze na základě základních údajů o zájemci, na webu Pracovní skupiny 

geropsychologie Národního ústavu duševního zdraví. Tento softwarový kalkulátor 

z hrubých skórů vypočítává percentily, T- skóry či Z-skóry. Výkony jsou porovnávány 

s normami získanými v Národní normativní studii kognitivních determinant zdravého 

stárnutí z roku 2012-2015 a publikovanými v řadě článků, jež jsou v SW citovány. 

Výsledky je možno tisknout ze SW ve formátu pdf jako detailní přílohu zprávy klinicko-

psychologického vyšetření kognitivních funkcí. Tento software má sloužit k urychlení a 

zpřesnění práce v gero-neuropsychologii. 

V neposlední řadě, v září bude sekcí neuropsychologie při ČMPS během 

Psychologických dnů předána Národní neuropsychologická cena Jiřího Diamanta za 

nejlepší publikaci v oboru neuropsychologie vydanou v roce 2017 a 2018. V prvním 

ročníku Diamantovu cenu pro vědce nad 35 let vyhrál příspěvek J. Laczó a 

spoluautorů: „Exploring the contribution of spatial navigation to cognitive functioning 

in older adults“ publikovaný v Neurobiology of Aging (Impakt faktor 4,454; t.č. citován 

5x dle WoS).  

https://czcanp.wixsite.com/canp/vycviky-a-kurzy
http://www.nudz.cz/p_skupina/ps-geropsychologie/
http://www.nudz.cz/p_skupina/ps-geropsychologie/
https://cmps.ecn.cz/?page=JD_vyhlaseni
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Diamantovu cenu pro junior vědce do 35 let vyhrál příspěvek H. Markové a 

kolektivu: „Subjective cognitive complaints in cognitively healthy older adults and their 

relationship to cognitive performance and depressive symptoms“ publikovaný v Journal 

of Alzheimer’s Disease (Impakt faktor 3,476; t.č. citován 1x dle WoS).  

Rok 2018 byl pro českou neuropsychologii velmi úspěšný, došlo k významné aktivizaci 

české neuropsychologické obce, která byla doposud spíše fragmentovaná. Věříme, že 

další roky navážou na letošní úspěchy a bude se prohlubovat spolupráce mezi 

jednotlivými odborníky i institucemi v oboru neuropsychologie.   

27.8.2018 
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