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RECENZE

Forenzní alkohologie tvofií nedílnou souãást oboru soudního lé-
kafiství, a to jak z diachronního, tak ze synchronního hlediska. Od-
born˘ch publikací, které by komplexnû pojímaly tuto velmi dÛleÏi-
tou oblast soudního lékafiství, je v‰ak málo. Od posledního vydání
pfiehledového díla Lékafiské vy‰etfiování a posuzování alkoholické-
ho ovlivnûní z pera Karla Pitra v roce 1987 ubûhlo jiÏ ãtvrt stole-
tí. Po tomto velmi dlouhém hiátu vychází v nakladatelství Osveta
v Martinû odborná kniÏní publikace Alkohologie v soudním lékafi-
ství. Pfiedstavovanou monografii sestavil ãesko-slovensk˘ autorsk˘
kolektiv soudních lékafiÛ pod vedením Lubomíra Straky z Ústavu
soudního lékafiství a medicínsk˘ch expertíz v Martinû. K dal‰ím
autorÛm patfií pfiednosta Ústavu soudního lékafiství v Brnû prof. Mi-
roslav  Hirt,  pfiednosta  Ústavu  soudního  lékafiství  v Martinû
prof. Franti‰ek Novomesk  ̆a jeho kolegové Jozef Krajãoviã a Fran-
ti‰ek ·tuller.

Pfiedstavovaná monografie Alkohologie v soudním lékafiství je
rozvrÏena do základních 12 kapitol. Úvodní dvû kapitoly pojedná-
vají o historick˘ch souvislostech zneuÏívání alkoholu a o represi
alkoholizmu v novodob˘ch dûjinách Slovenské republiky. Nava-
zující kapitola charakterizuje alkohol jako chemické individuum.
âtvrtá a pátá kapitola pojednávají o farmakokinetick˘ch a farma-
kodynamick˘ch vlastnostech alkoholu. Dal‰í dvû kapitoly se zab˘-
vají vnûj‰ími projevy alkoholového ovlivnûní a vlivem alkoholu na
neuropsychické funkce ãlovûka. Osmá kapitola rozebírá moÏnosti

detekce alkoholového ovlivnûní, devátá kapitola se pak zab˘vá tvor-
bou alkoholu v Ïivém organizmu. Ze soudnûlékafiského hlediska
je zásadní desátá kapitola, která se vûnuje forenzním aspektÛm
hodnocení a posuzování alkoholického ovlivnûní. Pfiedposlední je-
denáctá kapitola hodnotí interakce jin˘ch alkoholÛ s lidsk˘m or-
ganizmem. Koneãnû poslední dvanáctá kapitola se vûnuje sociál-
ním dopadÛm zneuÏívání alkoholick˘ch nápojÛ.

Pfiehledová monografie Alkohologie v soudním lékafiství naplÀu-
je nejvy‰‰í kritéria, která lze u odborné kniÏní publikace stanovit.
Z pohledu obsahové stránky je v knize rozebrána celá ‰ífie forenz-
ní alkohologie s relevantními pfiesahy do jin˘ch oborÛ, kter˘ch se
problematika zneuÏívání alkoholick˘ch nápojÛ dot˘ká. Text obsa-
huje velké mnoÏství citací a odkazÛ na klasické i nejnovûj‰í publi-
kace z oboru alkohologie (celkem 250 literárních odkazÛ). V kon-
textu Stfiední Evropy se dosud nikdo v takové hloubce a ‰ífii pro-
blematikou alkohologie v soudním lékafiství nezab˘val.

V rovinû ãtenáfiského komfortu je potû‰ující, Ïe i pfies meziná-
rodní autorsk˘ kolektiv je celá kniha napsána v ãe‰tinû. Text jed-
notliv˘ch kapitol je charakterizovan˘ jednotn˘m a vyváÏen˘m od-
born˘m stylem, ale zároveÀ znaãnou dynamikou a ãtenáfiskou pfii-
taÏlivostí. Velkou devízou knihy je i její pfiíjemn˘ uÏivatelsk˘ for-
mát a vysoká kvalita její vazby. Tyto vlastnosti jen potrhují vyso-
kou úroveÀ celého díla a zhodnocují jej v estetické rovinû.

Odbornou kniÏní publikaci Alkohologie v soudním lékafiství mo-
hu vfiele doporuãit soudním lékafiÛm, toxikologÛm, klinick˘m bio-
chemikÛm a v‰em odborn˘m lékafiÛm s vazbou na problematiku al-
koholu a jeho konzumace (napfi. z oborÛ hepatologie, gastroente-
rologie, psychiatrie, sociální lékafiství apod.). S ohledem na forenz-
ní kontext celé monografie mÛÏe b˘t kniha bezesporu zdrojem cen-
n˘ch  informací  rovnûÏ  pro  pfiíslu‰níky  policie,  státní  zástupce
a soudce.

Straka L, Hirt M, Novomesk˘ F, Krajãoviã J, ·tuller F:
Alkohologie v soudním lékafiství. Martin, Osveta, 2011,
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