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Pronikavé tmavé oči tehdy 25letého Václava Mikoty patří spolu s hereckými výkony Jany Šulcové a 

Pavla Landovského k nejpůsobivějším momentům krátkometrážního dramatu Víta Olmera Houslista z roku 

1969. Jeho živé oči neztratily nic ze své pronikavosti ani v červnu tohoto roku, když jsem se v komorním 

kroužku kolegů s Václavem Mikotou viděl naposledy. Navzdory své vysilující nemoci navštěvoval intervizní 

setkání s chutí, pozorně naslouchal, diskutoval a k dobru přidával dobré židovské vtipy. Docent Václav Mikota 

zemřel 3. září 2018. Česká psychoanalýza, psychoterapie a psychiatrie ztratila nepřehlédnutelného klinika, 

učitele a inspirátora. Odborně vychoval několik generací psychoanalyticky myslících profesionálů, které zaujal 

svým způsobem přemýšlení a vztahem k pacientům. Do poslední chvíle byl více než aktivní. Zastával pozici 

prezidenta České psychoanalytické společnosti, jejího supervizora a tréninkového analytika, lektora České 

společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a Brněnského institutu psychoterapie, tréninkového terapeuta 

Rafael Institutu, šéfredaktora Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu, vedoucího 

subkatedry psychoterapie IPVZ. Byly dny, kdy se svými pacienty, analyzandy i skypovými konzultacemi 

začínal od páté hodiny ranní a končíval někdy i v deset večer. Jeho pracovitost a obětavé nasazení dokládá 

ochota, s jakou sedal do auta a sám odřídil cestu Praha–Záhřeb na setkání Východoevropského 

psychoanalytického institutu Han Groen-Prakken, jehož byl výcvikovým a supervizním analytikem. Byl to jeho 

příspěvek k obnově psychoanalýzy v postkomunistických zemích. V letech 2013–2016 se spolu s Věrou 

Roubalovou-Kostlánovou vydával prostřednictvím Člověka v tísni do Turecka a na Kypr a poskytoval 

psychoterapeutickou pomoc aktivistům z Kavkazu. Supervidoval bezpočet seskupení a organizací. Nacházel 

společnou řeč s psychoterapeuty různých škol a vyznání, jeho profesním i životním domovem se však 

jednoznačně stala psychoanalýza. Jak sám říkal, provozoval ji v letech 1977–1989 podomácku, a posléze se 

podílel na obnově její porevoluční tváře. Ochotně ukazoval psychoanalytické porozumění jako něco 

přirozeného, srozumitelného, poutavého, intelektuálně obšťastňujícího a krásného. Jeho přesné formulace 
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zprostředkovávaly hluboké pochopení a probouzely touhu pacientům rozumět a mluvit s nimi tak, jak on to 

dokázal. Ne vždy se dogmaticky držel pravidel, a byl nedostižný ve vynalézavosti, s jakou formuloval své 

interpretace. Vzpomínám si na setkání, ve kterém při úvahách nad nesnadným případem navrhl komentář: 

„Heleďte, já mám mírný rozpaky, jak s Váma mluvím, abych nepatřil buď k těm, kteří Vám potvrzují, že jste 

zcela mimořádná spolupracovnice, nebo naopak k těm, kteří Vás nedoceňují“. Strhával okouzlené skupiny 

psychiatrů a psychologů v době svého působení ve Výzkumném ústavu psychiatrickém i posléze po revoluci 

v Plzni, kde přijal místo přednosty Psychiatrické kliniky ve fakultní nemocnici. Chtěl vést kliniku podle svých 

představ o moderní psychiatrii a během svého působení v letech 1990–1994 zde zanechal výraznou stopu. Rád 

učil a přednášel, mezi studenty byly jeho přednášky pověstné, staly se závanem svobodného ducha. Pořádal 

pravidelné semináře psychoanalytického myšlení. Psychoanalýzu nehalil do závoje speciální, záhadné a tajné 

disciplíny přístupné pouze elitnímu kroužku zasvěcených. Byl srozumitelný a pohotový. Když se mne při jedné 

konferenci neodbytně dotazoval zástupce Klausova pravicového spolku, proč se zabývám Bushovým vztahem 

k válčení, a proč se nevěnuji opačnému politickému táboru a Clintonově sexuální aféře, reagoval docent Mikota 

z moderátorské pozice bez váhání, že „se přemýšlení o Bushovi nediví, i jemu osobně mu je přeci jen bližší 

Clintonova zápletka a heslo kontrakultury 60. let ‚Make love, not war‘”.  

Kulturní rozhled, herectvím cvičená paměť schopná citovat rozsáhlé pasáže z literatury a elegantní 

motýlek se staly obchodní značkou Václava Mikoty. Do psychoanalytického výcviku vstoupil ve svých 29 

letech u doktora Kučery, u něhož cvičnou analýzu podstoupili také Michal Černoušek, Zbyněk Havlíček, Helena 

Klímová, Jiří Kocourek, Petr Příhoda, Jiří Šimek, Jana Štúrová a řada dalších. Mám za to, že noblesa a 

intelektuální záběr Otakara Kučery navázaly na prvorepublikového ducha pěstovaného v rodině Václava 

Mikoty. Jeho otec patřil k předním organizátorům hudebního života s těsnou vazbou na Leoše Janáčka, Burianův 

Voice-band a Osvobozené divadlo. Jako by se dobrá výcviková zkušenost, kterou Václav Mikota získal se svým 

analytikem, otiskla v jeho respektujícím postoji. Druhé bral vážně, neponižoval je, ani nezraňoval. Nelze na 

druhou stranu opominout to, že obtížně snášel kolegy, kteří se projevovali přílišnou jistotou nebo mocenskými 

spády. Věci, které mu byly vnucovány, odmítal dělat jinak. Vzpomínal na všelijaké ústrky prorežimních kádrů, 

které ve Výzkumném ústavu psychiatrickém po odchodu velkorysého a respektovaného primáře Hanzlíčka 

zakoušel. Odmítal ustoupit ze svého psychoanalytického způsobu práce. Nový šéf „výzkumáku“ mu vyhrožoval, 

že ho nechá pro jeho nepřizpůsobivost nuceně hospitalizovat a podrobit stereotaktickému zákroku na mozku. 

Podle svědectví jeho tehdejších spolupracovníků musel Václav Mikota kontrolovat, aby k němu nikdo nevtrhl 

do ordinace a nenačapal ho s ležícím pacientem. Hodiny s pacienty občas absolvoval peripateticky – 

procházejíce se po bohnickém parku. Po změně režimu svoji psychoanalytickou zkušenost již nemusel skrývat, 

ale naopak se o ni ochotně dělil. Příkladem je vzdělávací cyklus ČT Záhady duše, v němž se uvolil sehrát roli 

psychoanalytika a do své ordinace vpouští filmový štáb režisérky Rychlíkové. V díle Záhady nevědomí nechává 

pravděpodobně nejnázorněji v dosavadní české filmografii nahlédnout do pracovny analytika a věrohodně 

představit psychoanalytické sezení (lze shlédnout na adrese: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10214731958-zahady-duse/209572231050001/). Václav Mikota 

oslovuje fiktivní pacientku „Vítám Vás, milostivá paní, můžeme se dát do práce”. Galantní přivítání zachycuje 

něco z úcty, kterou choval k pacientům a kolegům. Lidé i vztahy ho bavili. Zaujaté posluchače učil svými 

přednáškami a články, z nichž některé uvádím na samém závěru. Od roku 1973 publikoval více než 130 prací s 

převážně psychoanalytickou tématikou, přispěl svými kapitolami Psychoanalytická léčba a Psychoanalytické 

teorie v psychiatrii do nejrozsáhlejší učebnice psychiatrie (2004) a knižně vydal svoji habilitační práci O 

ovlivňování duševních chorob. Alkohol v psychoanalýze. Několik poznámek k psychoterapii v psychiatrii (1995).   

Mám za to, že postava vojína ve filmu Houslista odráží něco osobitého z Václava Mikoty člověka. Vojín 

Janoušek se odmítá poddat tupým příkazům lampasáka v podání Pavla Landovského. Zůstává nezávislý a 

nenechá se přinutit k házení granátem, raději jej protestně nechává spadnout do zákopu. Vyjadřuje to, co cítí, a 

hlásí se k tomu („já se bojím, pane nadporučíku“). Místo toho, aby ve filmu řekl nadporučíkovi, že takové 

blbosti, které po něm žádá, odmítá plnit a že nadporučík je pitomec, je připraven ochránit nadporučíkovu 

narcistickou zranitelnost, když mu říká, že on sám se bojí. Když je nadporučíkem načapán, žádá ho, zda by mohl 

ještě dál pokračovat v hraní, „ještě allegro, pane nadporučíku“. Plně soustředěný hraje na své housle G-dur pro 

Janáčkův smyčcový kvartet, vzdává hold kráse, touze po životě a radosti.  

 

Václave, děkujeme Vám! 

 

MUDr. David Holub, Ph.D. 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10214731958-zahady-duse/209572231050001/
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