
nit“, aby vzniklo prostfiedí, kdy bude program fungovat bezchyb-
nû a kdy nebude naopak brzdou pitevního provozu? S tím se po-
jí i otázka, zda by dÛraz na urãitou nemûnnou formu diktování
nekladl na diktujícího lékafie pfiíli‰ velké nároky, které by ho odvá-
dûly od podstaty jeho práce.

JiÏ nyní se jeví jako vysoce pravdûpodobné, Ïe program, bu-
de-li zaveden do praxe, bude urãen pfiedev‰ím pro „bûÏné“ pitvy
provádûné na pracovi‰tích soudního lékafiství; pfii komplikovan˘ch
pitvách bude zfiejmû i nadále upfiednostÀován tradiãní pfiepis po-
fiizovan˘ dokumentátorkou.
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SÚDNOLEKÁRSKA ALKOHOLÓGIA
Ve slovenském vydavatelství Osveta vychází monografie autorÛ Straka, ª., Novomesk˘, F., Kraj-

ãoviã, J. a ·tuller, F. Súdnolekárska alkohológia. Po velmi dlouhé dobû se tak dostává na trh pub-
likace vûnovaná tématice, která stále h˘be odborn˘m i laick˘m svûtem. UÏ z 245 citací je více neÏ
zfiejmé, Ïe autofii ãerpali nejenom z vlastních, evidentnû letit˘ch a velmi bohat˘ch odborn˘ch zku-
‰eností, ale jsou ‰iroce obeznámeni s nejrecentnûj‰ími poznatky v problematice forenzní toxikolo-
gie a zvlá‰tû alkohologie.

Práce tvofií ucelen˘ pohled na problematiku, která, jak je ostatnû v prvních kapitolách pfiipome-
nuto, patfií do stfiedu pozornosti lidstva nejenom na poli medicínském, ale i na poli kulturním a
spoleãenském a nakonec i velmi obecném. JiÏ po mnoho tisíc let pfied narozením Krista je alkohol,
vzhledem ke sv˘m úãinkÛm na psychiku ãlovûka, spjat s problémy násilí.

Je pozoruhodné, kolik nov˘ch informací se ãtenáfi dozví o fenoménu, o nûmÏ by si bláhovû mys-
lel, Ïe je jiÏ stovkami a stovkami generací euroasijské kultury dávno vyfie‰en. Nové, neotfielé po-
hledy na stará známá fakta ocení dokonce i úzce zamûfiení specialisté, studující alkohologii prak-
ticky po cel˘ svÛj odborn˘ Ïivot.

To v‰echno hovofií pro názor, Ïe podobná souhrnná práce byla nejenom na na‰em, ale zcela urãi-
tû na celém stfiedoevropském trhu velmi postrádána, a lze míti jen a jen za prospû‰né, Ïe autofii se
rozhodli vzít na svá bedra ten nelehk˘ úkol a mezeru zaplnit prací, svou peãlivostí témûfi mravenãí.

Cenné, a do této doby pomûrnû obtíÏnû dosaÏitelné poznatky z pfiedloÏené publikace totiÏ mohou ãerpat nejenom odbornosti medicín-
ské, jako je soudní lékafiství, interna, psychiatrie, psychologie, endokrinologie, anestesiologie a resuscitace, praktické lékafiství nebo ur-
gentní medicína, ale i právnû zamûfiené obory, zejména ty, jejichÏ pracovní náplní je násilnou trestnou ãinnost odhalovat a sankcionovat,
coÏ je Policie, státní zastupitelství a soudy. Na znalcích z oboru soudní lékafiství totiÏ mnohdy leÏí tíha velmi obtíÏnû vysvûtlovat nemedi-
cínsk˘m oborÛm v nejrÛznûj‰ích fázích trestního fiízení detaily, které doposud nebylo moÏno nikde jinde takto soubornû najít. Pokud ale
bude znalec mít moÏnost se pfied soudem ve sv˘ch závûrech opfiít nejen o konkrétní, ale hlavnû o dostupnou, nebo dokonce hmatatelnû
pfiedloÏitelnou odbornou literaturu, stává se jeho pozice prakticky neochvûjnou a cel˘ prÛbûh jednání to neb˘vale zjednodu‰í a urychlí.

I pfies to, Ïe jde o text vysoce odborn˘, je psan˘ natolik srozumitelnou formou, Ïe ho lze pouÏít i ve studiu pregraduálním, tedy v pfií-
pravû studentÛ lékafisk˘ch fakult a jin˘ch medicínsk˘ch a biologick˘ch smûrÛ. Pro postgraduální studenty, tím myslím zejména v pfiípravû
lékafiÛ k atestacím, se stane znalost této publikace naprostou nezbytností a bylo by hrubou chybou examinátorÛ u tûchto zkou‰ek fakta ob-
saÏená v této knize po adeptech nevyÏadovat.
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