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Profesor Zikmund 
vstúpil do sveta medicíny 
a biomedicínskych vied 
nielen ako neurovedec, 
ale aj ako významný fi-
lozof a mysliteľ. Jeho 
vedecké práce sa zaobe-
rajú problematikou vyš-
ších nervových funkcií, 
objavoval podiel “psy-
chična” na vzniku, rozvo-
ji ale aj liečbe vnútorných 
chorôb. Roku 1956 získal 
kvalifikáciu psychiatra, 
roku 1991 bol vymeno-
vaný za profesora psy-
chiatrie. Pri hľadaní zá-

konitostí ľudskej psychiky, ktoré sa premietali nielen do 
mozgových funkcií, ale ktoré odrážali aj vonkajšie vplyvy, sa 
professor Zikmund dostával do konfrontácie nielen s rozvo-
jom a materializáciou medicíny, ale aj hranicami filozofie, 
smerovaním spoločnosti a s interdisciplinárnymi probléma-
mi našej doby. Prof. Zikmund dokázal vždy obhájiť svoje 
principiálne stanoviská, dokázal poskytnúť pohľad za hrani-
ce poznaného, dokázal navigovať výskum mozgu “objav-
ným” spôsobom. Stal sa principiálnou vedeckou kapacitou, 
ktorá zásadne prispieva k identifikácii súčasnej neuropsy-
chiatrie. Jeho principiálne stanoviská sú vzácne osobitne v 
kontexte k stále populárnejším pseudomedicínskym prístu-
pom rôznych foriem tzv. alternatívnej medicíny, ktorá zne-
užíva nedostatočnosti oficiálnej medicíny (osobitne jej pre-
technizovanie a čiastočne aj „odľudštenie“) na zavádzanie 
chorých ľudí a ich ekonomické vydieranie. 

Prof. Zikmund je vzácny človek aj preto, že svoje celo-
životné vedecké dielo dokáže “preložiť” do reči obyčajných 
ľudí, dokáže vo forme úvah, krátkych textov, či básničiek 
vyjadriť zložité deje a vzťahy, ktoré nás všetkých nielen po-
hlcujú ale aj tvoria. Ľudskú psychiku a um približuje ako 
najdôležitejší prostriedok na spoznávanie – ale aj vytváranie 
– osobného a spoločného sveta. Zvýrazňuje črty sveta kultú-
ry, vedy, umenia a filozofie, ktoré sa v mnohom odlišujú od 
sveta prírody. Sebaspoznávanie a vôbec poznávanie je naj-
dôležitejším nástrojom prežitia človeka. Samozrejme tento 
prístup je nevyhnutnou podmienkou pre prácu každého le-
kára, osobitne psychiatria a neurológa. V Zamysleniach po-
zorný čitateľ nájde posolstvo prof. Zikmunda, ktorý neopi-
suje veci zhora – zvonka, ale vniká do ich podstaty, ba do-
konca nachádza pohľad akoby “poza” ne do ďalších rozme-
rov nášho myslenia. Jeho poznámky sú inšpiráciou pre za-
myslenie, sú príjemným „spoluobjavovaním“ a nachádza-
ním  nepoznaného, s príjemným pocitom objavovania neob-
javiteľného. Vyjadrením môže byť aj citát z jeho básne Čas: 
Večne je rovnaký a stale iný. Cesta do neznáma, vôňa do-
moviny. 

Vrele odporúčam túto útlu knižôčku každému, kto sa rád 
zamyslí a v zamyslení rád zotrvá aj po skončení čítania da-
nej state, či eseje. 

Ďalšie informácie o knihe možno získať na adrese 
www.vydavatelstvo-f.sk 
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