
 
TISKOVÁ ZPRÁVA – 12.2020 

 
Psychiatrická společnost vyhlásí vítěze novinářské ceny, kvůli pandemii 
COVID-19 poprvé virtuálně 
 
6. 10. 2020, PRAHA - Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP udělil Novinářskou cenu za nejlepší 
novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2019. Ocenění získal redaktor Pavel 
Baroch za rozhovor „Jak zvládnout sexuální odchylku“ publikovaný v časopisu Týden.  Novinářská 
cena se pravidelně vyhlašuje na Sjezdu psychiatrické společnosti. Ten letošní bylo na poslední chvíli 
nutné přesunout do on-line prostředí a ocenění tak vyhlásit „virtuálně“. 
 
Netradiční téma zpracované s respektem 
Pavel Baroch vedl rozhovor s doktorkou Kateřinou Klapilovou z laboratoře Evoluční sexuologie a 
psychopatologie z Národního ústavu duševního zdraví. Rozhovor srozumitelně vysvětluje, co to 
znamená termín parafilie, vyvrací některé obecně zažité chybné mýty a představuje také v Česku 
unikátní projekt Parafilik určený právě lidem se sexuální odchylkou, jehož cílem je pomoci jim tuto 
odchylku zvládat. V listopadu tohoto roku pro ně bude otevřena také 
možnost anonymní bezplatné kontaktní terapie v Praze. Porota ocenila, že v rozhovoru byla 
zpracována méně často diskutovaná problematika, srozumitelně a s respektem, na základě kvalitně 
interpretovaného výzkumu. 
 
„Jsme velice rádi, že letošní ročník provázel vysoký zájem ze strany novinářů, a to i navzdory 
pandemii COVID-19. Naše iniciativa byla a je stále vedena snahou o destigmatizaci psychiatrické 
problematiky, která je také jedním z hlavních cílů reformy psychiatrické péče v ČR,“ popisuje prof. 
MUDr. Hana Papežová, CSc. z Psychiatrické společnosti ČLS JEP.  „Těší mne, že novináři, kteří se 
zajímají o duševní zdraví a píší o něm, se lépe a lépe orientují v problematice a jsou schopni korigovat 
devalvující, kritické výrazy, které mohou vést ke steroeotypizaci a dezinterpretaci. I tím pomáhají 
motivovat pacienty k řešení jejich problémů,“ dodává. 
 
Vysoká úroveň všech přihlášených 
„Ceny si nesmírně vážím. Je to pro mě důkaz, že se stále vyplatí pracovat důsledně a do hloubky, 
nespokojit se s povrchním popisováním. Chci se tématům duševního zdraví dál věnovat a pomoci k 
tomu, aby tuto oblast brala většinová společnost stejně vážně jako jiné nemoci a zdravotní potíže - 
například rakovinu, cukrovku nebo komplikovanou zlomeninu,“ říká oceněný redaktor Pavel Baroch. 
Porota složená zejména z odborníků z oblasti psychiatrie velmi kladně hodnotila vysokou úroveň 
všech zúčastněných příspěvků. 
 
Novinářská cena PS ČLS JEP byla poprvé udělena v roce 2010 a záštitu nad ní tehdy převzala 
ministryně zdravotnictví  Dana Jurásková. Témata vítězných příspěvků jsou značně pestrá, od paniky, 
bipolární poruchy, poruch příjmů potravy, přes autismus, péči o duševní zdraví seniorů, problematiku 
závislost, až po destigmatizační projekty. Psychiatrická společnost může v rámci novinářské ceny 
ocenit samostatný článek, cyklus článků, nebo třeba i filmový dokument. Nominovat se mohou buď 
sami autoři, nebo mohou být nominováni například někým ze své redakce či jednotlivcem. Nominace 
lze podávat prostřednictvím webových stránek Psychiatrické společnosti ČLS JEP.  
 
 


