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Ulrik Fredrik Malt

► (nar. 1946) je přední norský psychiatr, primář Oddělení neurověd, psychiatrie a psychosomatické
medicíny na Klinice chirurgie a neurologie v univerzitní nemocnici Rikshospitalet v Oslu, jejíž je také
přednostou. Kromě toho je profesorem na univerzitě v Oslu.
Po ukončení studií všeobecné medicíny v Oslu a v německém Münsteru roku 1973 a po absolvování
stáže zahájil svou odbornou přípravu v oboru psychiatrie na univerzitní psychiatrické klinice Vinderen
při Gaustadské nemocnici. Toto studium bylo přerušováno výzkumnou činností a tak doktorát v oboru
psychiatrie získal roku 1987, kdy se také stal primářem na oddělení psychiatrie v Oslu. O rok později
byl jmenován profesorem a vyučuje psychiatrii a behaviorální medicínu na Univerzitě v Oslu. Ve
výzkumech se zabýval psychologickými aspekty zranění a úrazů, včetně stresu a post-traumatickou
stresovou poruchou. Je hlavním autorem norských učebnic klinické a biologické psychiatrie, stejně
jako přispěvatel odborných statí do mezinárodních referenčních děl. V zahraničních mediích a tedy i u
nás jsme se s jeho jménem setkali v souvislosti se soudním případem Anderse Behringa Breivika, kde
jako odborník odsouzeného vyšetřoval.
► (født 1946) er en ledende norsk psykiater, avdelingssjef og avdelingsoverlege ved avdeling for
nevropsykiatri og psykosomatisk medisin, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo UniversitetssykehusRikshospitalet og samtidig professor II ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Han studerte medisin i Münster (Tyskland) og Oslo og han tok embedseksamen i 1973. Senere
gjennomførte han turnustjeneste og begynte sin spesialistutdannelse i psykiatri ved Universitetets
psykiatriske klinikk Vinderen ved Gaustad sykehus. Spesialistutdannelsen ble i perioder avbrutt av
lengre peridoer med forskning derfor ble han spesialist i psykiatri i 1987 og samme år tok han sin dr.
grad og ble tilsatt som overlege i Oslo. I 1988 ble han utnevnt til professor i medisin med
undervisningsplikt innen psykiatri ved UIO.
I forskningen har han omhandlet psykiske aspekter ved kroppsskader og ulykker inklusive
stressforskning og post-traumatisk stresslidelse. Han er en av de hovedforfatterne av norske lærebøker
i klinisk og biologisk psykiatri foruten at han har skrevet kapitler i internasjonale lærebøker og
oppslagsverk.
Allmenheten kunne høre om ham i forbindlese med Breivik-saken hvor Malt stilte som sakkyndig
vitne.

Lars Weisæth
► (1941) je profesorem psychiatrie a psychoanalytikem v Národním vědeckém centru pro studium
násilí a traumatického stresu (NKVTS). NKVTS je pracovištěm Univerzity v Oslo a zabývá se mimo
jiné výzkumem v oblasti psychických traumat způsobených sexuálním násilím, přírodními
katastrofami nebo traumat zažívaných při odchodu z vlasti. Lars Weisæth se věnuje psychoterapii,
psychologii traumatu a vojenské psychiatrii. Svůj výzkum zaměřil například na reakce spojené s
nehodou na ropné plošině Alexander Kielland, při které zemřelo 123 lidí, nebo s vlakovým neštěstím u
Åsty, které si rovněž vyžádalo oběti na životech. Věnoval se situaci po vlně tsunami v roce 2004,
pracoval i s postiženými při útoku na ostrově Utøya. Jeho odborný názor je také často vyžadován při
soudních řízeních o náhradu škody. V roce 1995 mu byla Mezinárodní společností pro studium
traumatického stresu (ISTSS) udělena cena Lifetime Achievement Award.
►Lars Weisæth er norsk psykiater og psykoanalytiker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress (NKVTS). Han arbeider med fagområdene psykoterapi, psykotraumatologi og
militærpsykiatri. Lars Weisæth har forsket på reaksjonene etter Alexander Kielland-ulykken, Åstaulykken og tsunami-katastrofen i 2004. Han har også jobbet med de som ble rammet av
terrorangrepene 22. juli. Weisæth har også vært mye brukt som psykiatrisk sakkyndig i saker som
gjelder erstatningsansvar. I 1995 fikk han Lifetime Achievement Award fra den internasjonalle
kriseprykiaterforeningen ISTSS.

Trond Heir

►Zkoumá následky a traumata po prožitém násilí, např. ve skupinách mladých žadatelů o azyl, nebo
po přírodních katastrofách, nejvíce u přeživších asijské tsunami, kterou osobně roku 2004 zažil.
Publikoval výsledky bádání svého týmu o zapojení obětí tsunami do běžného a pracovního života.
Nejvýznamnější projektem je v současnosti výzkum o 22. 7. 2011, konkrétně zdravotní následky a
pracovní podmínky u zaměstnanců vládních budov, které se staly terčem teroristického útoku. Trond
Heir doprovázel pozůstalé 69 obětí na ostrově Utøya na jejich první cestě na místo činu necelý měsíc
po tragédii.
►Trond Heir, dr. med., prof. ass. ansatt ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress.
Som det framgår fra hans tallrik publikasjonsliste står i forskningsfokus undersøkelse av vold, stress,
traumer av forskjellige art. F. eks. posttraumatisk stress og nevrobiologiske forandringer etter
trafikkulykker. Hovedprosjektet han leder for tiden er Helse, trivsel og arbeidsmiljø etter 22/7: En
undersøkelse av ansatte i Regjeringskvartalet og departementene. Trond Heir fulgte som fagperson de
pårørende under deres første tur til Utøya bare en måned etter tregedien.

Marek Preiss

►Doc.MUDr. Marek Preiss, PhD., od roku 1999 vedoucí klinický psycholog Psychiatrického centra
Praha, přednášející na University of New York (Psychology od Adjustment, Theories of Personality),
externí přednášející na FF UK (Úvod do neuropsychologie; Poruchy osobnosti), přednášející na
Pedagogické fakultě UK Praha, katedra pedagogické a školní psychologie (úvod do
neuropsychologie). Zabývá se mj. kognitivní výkonností u běžné populace, kognitivním deficitem u
depresivní poruchy, byl řešitelem projektu Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace a
vedoucím českého týmu v mezinárodním projektu BeSeCu – Human behaviour in crisis situations: A
cross-cultural investigation in order to tailor security-related communication.
►Chief clinical psychologist at the Prague Psychiatric Centre since 1999. He has been lecturing at the
University of New York (Theories of Personality, Psychology of Adjustment) and at FF UK
(specializing in personality disorders and neuropsychology). The research projects he has participated
in include „Cognitive performance in normal population“ (MZČR MZ0PCP2005). He was a team
leader for the international project of the BeSeCu – „Human behaviour in crisis situations: A crosscultural investigation in order to tailor security-related communication.“ He has contributed to several
publications on neuropsychology.

Jan Vevera

►Doc. MUDr. Jan Vevera, PhD. (1970) pochází ze Štětí, gymnázium absolvoval v Roudnici n.
Labem a 1. LF UK v Praze dokončil v r. 1997. Od r. 2006 pracuje jako vedoucí psychiatr
7. polní nemocnice AČR, Hradec Králové. Od března do srpna 2007 pracoval jako vedoucí psychiatr
Polní nemocnice Armády ČR v Kábulu. V období mimo aktivní činnost 7. polní nemocnice je umístěn
na PK, kde pracuje jako odborný asistent. Ve své vědecké práci se věnuje biologickým a
environmentálním faktorům násilného chování a posttraumatické stresové poruše.
►Jan Vevera MD, PhD is Chief Psychiatrist at the 7th. Field Military Hospital, Hradec Králové. When
not deployed with the military he works as a Senior lecturer at the Psychiatric Clinic, Charles
University Prague, where he also teaches Medical Ethics at the Department of Medical Humanities.
His research interests include victimization of psychiatric patients and neurobiological and clinical
correlations of violent behaviour and traumatic stress.

9/11/2012
Astrid Nøklebye Heiberg

► Astrid Nøklebye Heibergová (nar. 1936) je norská lékařka a politička. Vystudovala psychiatrii a
působila jako profesorka na Psychiatrické klinice při Univerzitě v Oslo. V letech 1993–1999 působila
jako předsedkyně Norského červeného kříže a v letech 1997 – 2001 jako prezidentka Mezinárodní
federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Od roku 2010 je předsedkyní neziskové organizace
Selskabet for Oslo Byes Vel, která se zaměřuje na řešení sociálních a kulturních problémů v rámci
norského hlavního města. Astrid Nøklebye Heibergová je aktivní členkou mnoha dalších organizací,
mimo jiné je předsedkyní Norské národní komise pro UNESCO či Norského institutu pro výzkum
kulturního dědictví.
► Astrid Nøklebye Heiberg (f. 1936) er en norsk lege og politiker. Hun er professor i psykiatri ved
Universitetet i Oslo. I 1993–1999 var Nøklebye Heiberg president i Norges Røde Kors og i 1997–2001
president i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger. Fra 2010 er hun
styreleder i Selskabet for Oslo Byes Vel. Hun er styreleder i Norsk institutt for kulturminneforskning
(NIKU) og fra 2004 er hun leder for Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO.e
Halvmåneforeninger i 1997–2001. Fra 2010 er hun styreleder i Selskabet for Oslo Byes Vel.

Miluše Juříčková

►Doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc., nar. 1956, působí na filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
Oblastmi jejího badatelského zájmu jsou dějiny a současnost norské literatury a kultury, habilitační
spis vyšel pod názvem „Dva horizonty. Sigrid Undsetová a česká recepce“ (Masarykova univerzita,
2011). Překládá odbornou literaturu i beletrii. Z norštiny přeložila knihu Magneho Skjæraasena „Lékař
pro život – příběh Lea Eitingera“ (Doplněk, vychází u příležitosti konference v listopadu 2012).
Spolupracuje s řadou kulturních institucí, roku 2003 byla oceněna „Norským Královským rytířským
řádem za zásluhy“ za šíření dobrého jména Norska a norské kultury.
►Doc. PhDr.Miluše Juříčková, CSc., f. 1956, ansatt ved Filosofisk fakultet Masarykuniversitetet i
Brno. Hennes forskningsprosjekter ligger innenfor norsk litteratur og kultur, dens histore og
utviklingstendenser. Habilitasjonsskrift kom ut i 2011 „Sigrid Undset og tsjekkisk resepsjon“. Hun
oversetter både fag- og skjønnlitteratur. Fra norsk har hun oversatt Magne Skjæraasens bok „Lege for
livet – en bok om Leo Eitinger“. Miluse Jurickova samarbeider med en rekke tsjekkiske
kulturinstitusjoner (f. eks. radio), i 2003 ble hun utnevnt til Ridder av Den Kongelige Norske
Fortjenstorden.

Bjarte Bruland
► (nar. 1969) je norský historik, věnuje se problematice deportací a vyhlazování norských Židů za
druhé světové války. Na toto téma napsal svou diplomovou práci Pokus o vyhlazení norských Židů
(Univerzita v Bergenu, 1995) a později několik historických monografií, např. Holokaust v Norsku
(2002). V letech 1996–1997 byl členem Skarpnesova výboru, tento státní výbor měl za úkol zmapovat,
co se stalo s majetkem norských Židů za druhé světové války. Se svou kolegyní zde napsal Zprávu
Reiselové a Brulanda o konfiskaci židovského majetku (1997). V současnosti pracuje jako badatel v
Židovském muzeu v Oslu. Toto muzeum bylo otevřeno v roce 2008 v Calmeyerově ulici, v blízkosti
místa, kde do roku 1942 stávala synagoga.
► (født 1969) er en norsk historiker som har forsket på deportasjonene og utryddelsen av de norske
jødene under den annen verdenskrig. Han skrev om dette emnet sin hovedfagsoppgave Forsøket på å
tillintetgjøre de norske jødene (Universitetet i Bergen, 1995) og senere flere historiske verk, blant
annet Holocaust i Norge (2002). I årene 1996 – 1997 var han medlem av Skarpnes-utvalget, et statlig
utvalg som skulle kartlegge hva som skjedde med norske jøders eiendom i Norge under andre
verdenskrig, sammen med sin kollegaen skrev han The Reisel/Bruland report on the confiscation of
Jewish property (1997). Han er for tiden faglig ansvarlig ved Jødisk Museum i Oslo som ble åpnet i
Calmeyrs gate i 2008, i nærheten av stedet hvor det til 1942 lå en synagoge.

Jitka Lenda

► nar. 1951 v Brne, od roku 1978 Oslo. Vzdělání: Universitetet i Oslo, Det humanistiske fakultet,
obor čeština a ruština, dějiny umění a kultury (kulturstudier). Zaměstnání: Norský památkový úřad, ve
funkci experta – starší poradce
► f. 1951 Brno; 1978 Universitetet i Oslo, Det humanistiske fakultet, kulturstudier. Ansettelse:
Riksantikvaren, seniorrådgiver.

Jan Alexander Svoboda Brustad

► nar. 1988, vystudoval historii na Univerzitě v Oslo. Nyní pokračuje v magisterském studiu,
tématem jeho diplomové práce je „Obraz Židů v českém tisku v období leden 1937 – 15. březen
1939“. V posledních dvou letech pracuje jako praktikant v Centru holokaustu a názorových menšin,
kde se podílí na projektu „Žid jako kulturní konstrukce v letech 1814–1940 v Norsku“.
► født 1988. Studerte historie ved Humanistisk Fakultet ved Universitetet i Oslo. Arbeider nå med
mastergrad i historie, temaet for mastergradavhandlingen er "Forestillinger om jødene i tsjekkisk
presse fra januar 1937 til 15. mars 1939". Han har i to år jobbet ved Bibliotek- og
dokumentasjonsavdelingen ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter i Oslo, der han
også har vært mastergradsstipendiat på forskningsprosjektet "Jøden som kulturell konstruksjon i norsk
offentlighet 1814–1940"

Judita Matyášová

► Judita Matyášová se narodila roku 1979 v Praze. Od roku 2003 pracovala pro český deník Lidové
noviny. Píše „neobyčejné příběhy obyčejných lidí“, ve kterých se zaměřuje na české občany žijící v
zahraničí a na cizince, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s českou kulturou a společností. Od roku
2006 pracuje v tiskovém oddělení Českých center a zároveň se věnuje výzkumu v rámci Vojenského
historického ústavu v Praze. Je autorkou projektu Sofiina volba po česku, který se zaměřuje na osudy
židovských dětí a mládeže, odeslaných během druhé světové války do Dánska a Švédska.
► Judita Matyášová was born in 1979 in Prague. She has worked for the Czech daily newspaper
Lidové noviny since 2003. She writes “unusual stories of usual people,” featuring Czech citizens
abroad or foreign personalities who have connections to Czech culture and society. Matyášová has
worked since 2006 in the press department of the Czech Cultural Centres, she is currently a researcher
with The Military History Institute Prague, and has authored a research project „Sohpie´s Choice –
The Czech Way“, which is about Jewish children and teenagers who were sent via Zionist courses
from Czechoslovakia away to Denmark and Sweden during World War II.

