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Recenzia 
 

Brüne Martin: Evolučná psychiatria. Pôvod psychopatológie.  

Trenčín: Vydavateľstvo F, 2012, 424 s. ISBN 978-80-88952-69-5 

 

V posledných desaťro-
čiach vzniklo pomerne veľa 
štúdií, z ktorých mnohé do-
stali knižnú podobu, ktoré 
skúmajú genetické pozadie 
psychických porúch. Výskum 
mozgových mechanizmov 
 a regiónov mozgu zúčastne-
ných na určitých dysfun-
kciách výrazne prispel k nov-
ším poznatkom o vzťahu 
medzi mozgovou patológiou 
a psychopatológiou. Na dru-
hej strane vzniká stále os-

trejší kontrast medzi tým, čo poznáme a medzi tým, čo vie-
me o tom, prečo sú vôbec určité osoby vulnerabilné na určité 
psychické ochorenia a či príčiny ochorenia súvisia so selek-
ciou vplyvom evolučných síl alebo sú jednoducho vedľajšími 
produktmi iných druhovo špecifických charakteristík.  Ak si 
kladieme otázky typu “prečo a k čomu” rýchlo sa dostávame 
aj v rámci biopsychosociálneho modelu zdravia a choroby 
k fylogenéze, evolúcii, k prostrediu adaptácii, kde sa odohrá-
val rozhodujúci selekčný tlak, prírodný a pohlavný výber.  

Autor predloženej knihy, profesor psychiatrie na Univer-
zite v Bochume (Nemecko) si uvedomil, že základné po-
znatky o evolučnej psychiatrii musia preniknúť k základom 
medicínskeho vzdelávania, a preto pri koncipovaní svojho 
diela o existujúcich evolučných teóriách psychiatrických po-
rúch zvolil formu, ktorá je zrozumiteľná už pre študentom 
medicíny a prináša nové poznatky a pohľady aj pre klinic-
kých lekárov a výskumných pracovníkov.  

Táto kniha poskytuje nový integratívny prístup k chápa-
niu psychopatologických stavov – prístup, ktorý zahŕňa kog-
níciu, emóciu, správanie a interakcie medzi vrodenými dis-
pozíciami a prostredím. Pre tento prístup je ústredné prepo-
jenie psychiatrického modelu s evolúciou človeka. Psychiat-
ri potrebujú poznávať, prečo sa ľudská myseľ a mozog vy-
vinuli spôsobom, akým sa vyvinuli. V troch častiach tejto 
knihy profesor Brüne prezentuje súhrnný opis evolúcie ľud-
ského mozgu z hľadiska morfológie a funkcie a ako to súvisí 
s naším súčasným chápaním psychopatológie. 

Kniha je napísaná so skúsenosťou vysokoškolského pe-
dagóga. Rozdeľuje látku do troch častí: Teoretické pozadie 
(princípy evolúcie, evolučná psychológia a genetika, ľudský 
mozog, anatómia a fyziológia, príčiny psychopatológie a psy-
chiatrické vyšetrenia), Psychiatrické poruchy (autizmus, po-
ruchy pozornosti, demencia, drogová závislosť, schizofrénia, 
afektívne a úzkostné poruchy, poruchy príjmu potravy 
a poruchy osobnosti), Špeciálne témy (suicidálne správanie, 
forenzné aspekty, psychopatológia). Samostatnou závažnou 
časťou je Epilóg: Budúcnosť psychiatrie. Záver knihy tvoria 
odkazy na použitú literatúru a podrobný vecný index. Kniha 
je určená psychiatrom, psychológom, klinickým lekárom, 
ale aj medikom a ostatným študentom zdravotníckych odbo-
rov, ktorí majú záujem o moderné chápanie evolučnej psy-
chológie. Autor ukazuje, ako sa môže zlepšiť naše chápanie 
a liečba špecifických porúch, napr. depresie, schizofrénie 
a iných, keď berieme do úvahy evolučné faktory.  

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