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Na odbornou Společnost psychosomatických integrací se l9. l1. l958 transformova],,
týmy pracovníků sdruŽené kolem tehdejší Hlavní problémové komise Vědecké rady minister-
stvazdravotnictvíprovýzkumvyššíchnervovýchfunkcí,atonajejím3' rozšířenémzasedán.
v BratisIavě.



Natuto společnosttehdy VědeckáradaMZpřeneslaúkol jejítzv. Pavlovskékomise-v praxi
a ve výzkumu rozvíjet orientaci na neurohumorální regulace homeostázy ve vztahl organismu
a prostředí v protikladu k úzce orgánovým přístupům.

Několik generací členů společnosti z fyziologických, klinických a hygienických oboru
a z psycho.logie spojilo svoje úsilí na řešení problémů souvisejících s adaptací lidského orga-
nismu na proníkavé sociální a technicko-ekonomické změny, které se podílejí na nárůstu tzv.
civilizačních onemocnění. V multikauzální etiopatogenezi těchto chronických nemocí byly
prokázány souvislosti s faktory chování' způsobem Života a práce; jejich preventivní interven-
ce včetně modifikace chování přinesly slibné výsledky.Základú výzkum v oblastech neuro-
biologie chování, mechanismů plasticity mozku, úlohy vrozenýchazískaných vzorců chování
r' mentálních a emočních funkcích, metody kognitivně behaviorální terapie a poznatky neuro-
psychofarmakologie se postupně dostďy do popředí lékďských věd'

V 50. letech byla ve střední Evropě tato oblast vědy o vyšších nervových funkcích poplatná
politickým vlivům ve spojení se jménem jednoho z prukopníků a laureáta Nobelovy ceny I. P.

Pavlova.

Vznik naší odborné společnosti však navazoval na zdejší tradici započatou profesorem
Vilémem Laufbergerem (29. 8. 1 890-29. 12. 1 986). LauÍberger, ktery se při zaloŽení Lékařské
takulty v Brně stal přednostou patofyziologie, dosáhl řady vědeckých priorit, znichŽnejzná-
mější je objev a izolace feritinu. Jižv prácizroku 1929 se však zmiňuje o významu nervových
iunkcí pro fyziologii a o své hypotéze paměti, ke které se vrátil za 10 let' V roce l 936 přišel
zpětna Univerzitu Karlovu jako přednosta lékařské fyziologie a byl posledním předválečným
děkanem. KdyŽ gestapo uzavíralo vysoké školy, byl několik dní v ústavu internován. Do roku
1945 působil ve Státním zdravotním ústavu, kde se téŽ věnoval přípravě monografie pro
poválečný výzkum a výuku neurofyziologie chování. Pod vlivem jeho přednášek z let
1945-l950 se řada posluchačů rozhodla věnovat neurologii, psychiatrii nebo výzkumu v této

oblasti. Chystané špičkové výzkumné projekty i s výstupy preventivní medicíny byly však
Laufbergerovi zamítnuty a bylo mu uloŽeno zaměŤit se na studium podmíněných reflexů.
Překvapením bylo, kdyŽ zakrátko přednesl originální výsledky a publikaci o představové
podmíněné reakci blokády EEG alfa rytmu. V červnu 1950 mu ovšem stranická skupina na

schůzi odborového úseku oznámila, Žejeho práce se opírají o pragmatické, pozitivistické teorie
amerického behaviorismu, nes1učitelné s tehdejší oficiální ideologií.

odmítavý postoj některých jedinců měl zčásti politické pozadí, zčásti mylné tvrzetí, Že

Pavlov chtěl svými teoriemi eliminovat psychologii a klasickou psychoterapii. Situaci změnily
r'ztahy a spolupráce s kolegy ze zápaďních zemí. PŤi svých dvou návštěvách Prahy v druhé
polovině 50. let prof. W. H' Guntt, americký ŽákI.P. Pavlova, přijal myšlenku zaloŽení
meziniírodní asociace pro spolupráci společností s podobným zaměřením, a tak se zdejší
odborná společnost stala v roce 1959 spoluzakladatelem mezinárodního kolegia CIANS.

Prvním předsedou společnosti se stal předseda Hlavní problémové komise VR MZ profesor
neurologie Jaromír Hrbek aza,,praŽského jara" profesor neurologie oldřich Starý; v roce l969
byl krátce předsedou patofyziolog prof. Jaromír Mysliveček, v 70. Ietech patofyziolog prof.

Jan Hrbek a v 80. letech neurolog prof. Jaromír Kolařík. Po převratu v roce 1990 byl předse-

dou zvolen fyziolog doc. Milan Horváth ze Státnfto zdravotního ústavu v Praze, který byl
l' dalším termínu zvolen čestným předsedou a byl vystřídán nynějším předsedou doc. Milosla-
r'em Kukletou, fyziologem a psychiatrem z brněnské lékďské Íakulty.

V roce 1990 byla členstvem odhlasována změna názvu odborné společnosti na Společnost
psychosomatických integrací, který se nejvíce blíŽí Laufgerberovu pojetí'



Významné aktivity
od vzniku odborné společnosti bylo pořádáno 35 mezioborových konferencí o experimen-

tálním a klinickém výzkumu vyšších nervových funkcí, a to společně se slovenskou společ-
ností, která pořádala třetinu z nich. Dále to byly desítky tematických sympozií a desítk1'
mezinárodních konferencí a syrnpozií CiANS. Na půdě společnosti vznikly světoznámé
psychoÍarmakologické konference v Jeseníku, publikované v časopise Homeostasis. Pět kon-
ferencí bylo pořádáno společně s klinickými odbornýrni spoiečnostmi na témata psychosoci-
ální etiologie a behaviorální intervence chronických onemocnění spolupodmíněných způso-
bem Života a dále v roce l981 významná Mezinárodní konference o psychofyziologických
rizikových faktorech kardiovasku]árních nemocí (Psychosociální stres, osobnost a profesní
specificita).

Novoll aktivitou byly od roku 1978 kaŽdoročně pořádané 3_4denní vzc]ěLávací soustředění
v oblasti etiopatogeneze a behaviorální intervence chronických onemocnění. Počínaje 16.
soustředěním ve školícírn středisku SzÚ byly tyto akce změněny na dvouleté kurzy dalšího
vzděltivání o prevenci stresu a základech behaviorální medicíny' První kurz určený pro lektor\'
dalších kurzů byl ukončen pracovním dnem o behaviorálních intervencích a jejich farmako-
Iogické podpoře v Brně v roce l996' Druhý dvouletýkutz základů behaviorální medicínr'
zahrnoval čtyři čtyřdenní soLrstředění v Bratřrtově a Líšni v roce 1994 a 1995 a 8 workshopů
v rámci Mezinárodní konference CIANS/IsBM (Mezinárodní společnosti behavioráIní medi-
cíny) o stresu a behaviorální medicíně v Praze, kde se na výuce podfleli téŽ špičkoví zahraniční
lektoří. Třetí dvouletý kurz, opět pro zdravotnické pracovníky, Se čtyřmi čtyřdenními soustře-
děními se konal v SZÚ v Praze, a ve 4 kolech v letech 1996_1998. Toto postgraduální
vzděIávání bylo nyní zúŽeno na dvoudenní semináře, zaměřené na programy podpory zdraví
na pracovišti, pořádané pro zdravotníky a managery podniků, v Praze v roce 1998 a v Pardu-
bicíchvroce]999- Nadalšípokračovánítěchtokurzů,atovespoluprácisevropskouazdejší
Národní sítí podpory zdravínapracovišti, byly zaměřeny dva workshopy' první r-r nás a druhí
v rátnci Konference CIANS v listopadu 1999 v Neapoli.

odborná společnost se podílela na zaloŽení mezinárodního kolegia CIANS a pořádala
desítky jeho akcí. V roce 1 98 1 se na konferenci o psychosociálním stresu v Ktrrlových Varech
účastnili pozdější zakladatelé Mezinárodní společnosti behaviorá1ní medicíny, kteří si vyŽádali
přednášku o Lautbergerově monografii na konferenci stejnojmenné americké společnosti, k<le
byla zdejší společnost přijata mezi zakladatele International Society of Behavioral Medicine
_ ISBM.

Vzhledem k dlouholetérlu trvání naší společnosti obdrŽeli pocty a čestná členství mnozí
zdejší i zahraniční kolegové a významní badatelé.

Časopis
Mezinárodní prestiŽ, kterou společnost získala v 60. letech, přispěla k souhlasu zaloŽit

odborný časopis' původně s latinským názvem Activitas Nervosa Superior, od roku l990
Homeostasis in Health and Disease.

V roce 1958 společnost připravila vydávání časopisu Activitas Nervosa Superior v rámci
ČsLS (nynější Homeostasis in Health and Disease). První svazek o 480 stranách s cizojazyč-
nými abstrakty vyšel v roce 1959' JiŽ 3. svazek obsahoval Íaďl cizojazyčných sdělení, coŽ
bylo povoleno díky spolupráci s prof. W. H. Ganttem, přímým Žákem l. P. Pavlova, a s Gant-
tem zaloŽeným Mezinárodním kolegiem CIANS. Ve 3. ročníku byl mj. článek zakladatele
praŽského Výzkurnného ústavu Ínatematických strojů o jejich využívání v lékařství a 4. roč-
ník zahrnoval 236 stran z Mezinárodního psychosomatického sympozia ve Smoleníci, kde se



CIANS ustavil. Tak mohla být v následujících letech převáŽná část sdělení publikována
cizojazyčně, časopis dostal drky pÍevzeti záštíty kolegiem CIANS mezinárodní status a byl
přijat k referování v Current Contents; abstrakta všech čIánků přebírá Neuroscience Citation
Index, a CD-Rm Database with Abstracts.

Vnitřní členění
Společnost je výrazně mnohaoborová a zahrnuje sekci behaviorální medicíny. V rámci

společnosti vznikly sekce, které přešly do jiných společností a některé se pak osamostatnily,
jako např. Společnost psychofarmakologická.

Předseda: Doc. MUDr. Miloslav Kukleta. CSc.
Fyziologický ústav LF Masarykovy univerzity, Brno
Vědeclcj 'sekrettiř: MUDr. Josef Herink, DrSc.
Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav, Hradec Králové

Podklady zpracoval doc. MUDr. M. Horváth.
Neaktualizováno.


