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Vedecká monografia skúseného psychiatra a alkohológa doc. MUDr. Sta
nislava Kundu, CSc. vyšla vo vydavateľstve Osveta v roku 2014 ako voľné 
pokračovanie "Kliniky alkoholizmu" z roku 1988. Má 86 strán, 31 tabuliek 
a 16 obrázkov, autor v nej cituje 50 domácich aj zahraničných zdrojov. 

Prvá kapitola (Príspevok ku klinickej klasifikácii alkoholizmu) rozoberá 
jednotlivé príznaky rozvíjajúcej sa závislosti od alkoholu (alkoholizmu), 
s cennými klinickými postrehmi ohľadne dynamiky príslušných klinických 
komplexov. Ťažisko je tu kladené na Jellinekových znakoch a typológii alko
holizmu, s ktorými autor následne pracuje aj v ďalšom texte. 

V druhej kapitole (Experimentálna časť) analyzuje vlastný súbor 250 pa
cientov (alkoholikov), pričom analyzuje jednotlivé klinické znaky a ďalšie 
premenné. Analyzované znaky autor dáva do vzťahu k schopnosti diferen
ciácie jednotlivých typov alkoholizmu podľa zvolenej klasifikácie. Kapitola 
ako celok je precízne spracovaná, vďaka čomu publikácia nesporne nadobú
da charakter vedeckej monografie, ojedinelej v našich končinách. Získané 
výsledky sú zhrnuté v poslednej tabuľke monografie, ktorá tvorí jej cennú 
pridanú hodnotu. 

V tretej kapitole (Perspektívy klinickej klasifikácie alkoholizmu) sú 
okrem iného podrobne priblížené klasifikácie MKCH aj DSM, aj s presahom 
do typológie používanej autorom. Je prínosná najmä pre skÍbenie doteraj
ších teoretických poznatkov s vlastnými zisteniami autora, ktorý následne 
ponúka aj perspektívy do budúcich klasifikácií/typológií alkoholizmu. Cen
nou je skutočnosť, že autor v tejto kapitole podrobuje kritike aj svoje vlastné 
zistenia uvedené v experimentálnej časti. 

V závere autor výstižne zhŕňa obsah monografie - teoretické východiská, 
vlastné experimentálne zistenia i perspektívu klasifikácie a diagnostiky 
v alkohológii. 

Recenzovaná monografia bude pre skúsených psychiatrov od začiatku 
iste dobre čitateľná a ústretová, pre psychiatrov mladších generácií môžu 
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niektoré spočiatku nevyjasnené termíny vzbudzovať neistotu. Keďže jadro 
monografie pracuje s Jellinekovými kritériami resp. typológiou alkoholizmu, 
čitateľ (najmä mladšej generácie) by ocenil ich detailnejšie priblíženie (hoci 
aj v samostatnej kapitole). Niektoré použité termíny (napr. alkoholizmus, 
etylizmus, abúzus, toxikománia) by v monografii o diagnostike mali byť do
statočne objasnené podľa možnosti už v úvodných statiach. Zmysel väčšiny 
z nich sa dá z kontextu pochopiť a iné sú neskôr aj vysvetlené, problémom 
však môže byť, keď sa s nimi čitateľ doposiaľ vôbec nestretol alebo sa s nimi 
stretol v inomIpozmenenom význame. V praxi sa často stretávame s tým, že 
práve kľúčové použité pojmy ako "abúzus" i "alkoholizmus" vnímajú rôzni 
klinici rôzne; resp. že ich sémantický obsah sa síce pri použití dvoma psy
chiatrami do značnej miery prekrýva, avšak ostávajú v nich skryté charak
teristiky, ktoré chápe každý inak. Aj napriek týmto kritickým poznámkam 
verím, že každý, kto trpezlivým čítaním prenikne do podstaty textu, stratí 
prípadnú počiatočnú neistotu a ocení vedeckú hodnotu i prínos monografie 
pre klinickú prax. 

MUDr. Michal Turček, PhD. 
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