
Prof.  Stanislav  Kratochvíl,  který  je  významnou osobností české klinické psychologie,  oslaví  dne
25.8. 2022 své 90. narozeniny. Psychiatrická nemocnice v Kroměříži by se tímto chtěla připojit k zástupu
gratulantů a popřát mu k významnému životnímu jubileu všechno nejlepší. Především bychom mu chtěli
poděkovat za jeho práci a celoživotní působení i přínos v oblasti klinické psychologie. Stanislav Kratochvíl
se svou píli, zájmem a oddaností oboru zasloužil o velmi dobré jméno Psychiatrické nemocnice Kroměříž.
Právě díky němu získalo  naše pracoviště věhlas  a prestiž,  a  to nejen mezi  odborníky,  ale také mezi
pacienty, ke kterým přistupoval s laskavostí a pochopením.

Prof. Stanislav Kratochvíl v kroměřížské psychiatrické nemocnici pracoval již při svém studiu jako
řadový sanitář. Po absolutoriu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity začal v nemocnici pracovat
jako  psycholog  a  později  jako  vedoucí  oddělení  klinické  psychologie.  Jeho  publikační  činnost  je
obdivuhodná,  neboť  během  svého života  vydal  přes  10  monografií,  které  pravidelně  aktualizoval  a
obohacoval o další informace. Některé z knih byly přeloženy do cizích jazyků. Dále působil na Univerzitě
Jana Evangelisty Purkyně a Univerzitě Palackého v Olomouci.  V roce 1991 byl tehdejším prezidentem
republiky Václavem Havlem jmenován profesorem klinické psychologie. 

Na počátku 70. let se zasloužil o otevření psychoterapeutického oddělení 18B, které navázalo na
tradici  středočeské  lobečské  komunity  významného  psychiatra  Ferdinanda  Knoblocha.  Na  tomto
oddělení se léčí pacienti s úzkostnými obtížemi, kteří procházejí náročnými životními situacemi a krizemi.
Právě zde pomáhal lidem najít chuť a energii do života. Profesor Stanislav Kratochvíl předal oddělení 18B
velmi  důležitý odkaz – lidskost,  vřelost,  vstřícnost,  entuziasmus,  laskavost a spoustu dalších hodnot,
které jsou při práci s lidmi tolik důležité. V neposlední řadě se věnoval párové sexterapii, hypnoterapii a
vedl certifikované kurzy klinické hypnózy, které v naší nemocnici mají své významné místo dodnes.

Díky němu se do Kroměříže sjížděla odborná veřejnost nejen z České republiky, ale z celého světa.
Pan profesor byl nejen skvělým odborníkem v pracovní oblasti, ale také dobrosrdečným člověkem a pro
jeho kolegy bylo ctí pracovat  po jeho boku. Dokázal  vytvořit  dobrosrdečnou atmosféru,  ve které se
dobře pracovalo, a svou pozitivitu dokázal přenést na všechny kolem sebe. Jeho oblíbený citát „Změna
je vždy možná“ přesně vystihuje jeho osobní přístup, který ponouká upustit od stagnace a pokusit se o
posun a zlepšení. 

Prof. Stanislav Kratochvíl  je nejen vynikajícím odborníkem, ale také člověkem s velkým srdcem,
který je laskavý, přátelský, otevřený, ochotný podělit se o své zkušenosti, poznatky a myšlenky. Ještě
jednou mu mnohokrát děkujeme a přejeme všechno nejlepší.


