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CURRICULUM VITAE

PhDr. Zdenék EIS. CSc.

(* 21.6.1930)

Studovď historii, sociologii, psychologii, literární historii na Filosofické fakultě
UK. Pracovď v Československé akademii věd. Později pracovď ve Slovenské
akademii věd a tam také obdrŽel vědeckou hodnost. Pozdéji se vrátil do
Československé akademie věd v Ptaze' V 1étech 1967-1970 učil na fakultě
socialních věd a publicistiky UK v Praze. V té době byl zároveň redaktorem
měsíčníku Plamen a pozdéjí tydeníku Reportér, kteý sehrál význalnnou roli
v PraŽském jaru 1968. V letech I969-L97o učil na zahraníční univerzitě v
Německu. Po návratu z Německa musel opustit akademická pracoviště v Čsev i
na UK. Smě1 pracovat jen jako noční vrátný v dětském domově na okraji Prahy.

Pozdéjí se dostď na psychiatrickou kliniku v Praze na protialkoholní oddělení.
Ale ani zde nesměl zůstat natrvďo. Dostal níkdy nezveřejněný pracovní zákaz
Prahy. odeše1 pracovat do Psychiatrické léčebny KUNZ Středočeského kraje
v Mladé Boleslavi-Kosmonosích (v letech I974.1992). Na tomto pracovíšti v roce
1975 zaJoŽtl Linku důvěry Středočeského kraje, kterou vedl a pozdéji ji tantéŽ
transformovď spolu se spolupracovní\r v nestátní zdravotnické zařizení. Na Lince
důvěry v Mladé Bolesiavi zaJoŽíL a vedl vzdéIávací Edici Linky důvěry. V létech
1975-1993 vyŠia v této edici řada původních i pÍeLoŽených publikací, které byly
v tehdejším Československu ,,nedostupné... V té době spoluza1oŽi1 Kabinet
psychoterapie na pražské psychiatrické klinice. V osmdesátych létech
spolupracovď na vědeclých úkolech souvisejících s činností linek důvěry s
Výzkumným ustavem p sychiatriclým v Praze -Bohnicích.

V létech I97I.I982 nesměl mít cestovní pas avyjíŽdét do ciziny. Teprve od
roku 1983 se mohl účastnit řady světových kongresů. Napríklad IFoTtrS (světové
orgartízace linek důvěry), kde přednáŠel a vedl odborné semináře.

Proše1výcvikem ve skupinové, rodinné a psychodynamíclry orientované
psychoterapii doma ív zaL-raničí. Navštěvovď psychoterapeutícké tydny v Lindau.
Je členem někoiika zaJ^t aníóních p sychoterapeutíclých sp olečno stí.

AngaŽoval se v oblasti vyrovnání se s minulostí ve vztazích Čechů a
sudetských Němců. Inicíovď a autors\r připravil několik filmů { tecnto vztazích. ]

VŠechny byly r,ysílány v TV jak v České republice tak i v Němec*u (v německém
jazyce).

Publikovď řadu odborných statí a studíí doma iv zahraničí. KníŽné dosud
'"yŠlo:
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Dokumentární Íilmy:
1* odkud jsi a kam jdeš.
2* PreIát na ztracerté vartě.
3* Sousedé
4* Angelus
5* Wďdsteini ve 20. století (nedokončeno).


