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Ide o knihu, ktorá je v istom zmysle prelomová. Skupina
18 psychológov pod vedením prof. Heretika a Mgr. Here-
tika, jr. predložila odbornej verejnosti náramne vážne dielo
– rozsahom, štruktúrou i obsahom. Skupinu autorov tvo-
ria starší psychológovia ako prof. Požár, prof. Heretik, doc.
Nociar, ako aj mladí ako dr. Andrášiová, Mgr. Heretik, jr.
Spomenul som rozsah. Ide o 815 strán textu, čo samo

o sebe hovorí o tom, že ide o výtvor s veľkými ambíciami.
Kniha má tradičné všeobecné kapitoly, ako napr. histó-

ria klinickej psychológie, metodológia klinickej psychológie
a pod.
Prvá kapitola História klinickej psychológie (prof. He-

retik) podáva dobrý prehľad. Nasledujúca kapitola (prof.
Heretik) definuje predmet klinickej psychológie, jej špecia-
lizácie, informuje o odborných spoločnostiach a odborných
časopisoch. Tretia kapitola poukazuje na zložitosti definí-
cie hraníc normality abnormality (prof. Heretik). Nasledu-
júca kapitola v stručnosti (40 s.) dáva základnú orientáciu
o teóriách klinickej psychológie (prof. Heretik, dr. Uhrová).
Piata kapitola o etiológii vychádza z bio-psycho- sociálneho
modelu porúch (prof. Heretik a Mgr. Heretik), ale sociálne
faktory sú len veľmi krátko spomenuté (chýba mi tam napr.
zmienka o hromadných psychických javoch, sociálnej pato-
lógii a pod.). Veľmi prehľadné a obsažné sú kapitoly dr.
Obucha – Vývinové aspekty klinickej psychológie a Mgr.
Heretika – Metodológia klinickej psychológie.

Samozrejmosťou sú v knihe potom špeciálne kapitoly
so zameraním na jednotlivé nozologické a klinické okruhy-
ako kapitola o reaktívnych stavoch, úzkostných poruchách,
afektívnych poruchách, schizofrénii atď. Prof. Heretik s veľ-
kým prehľadom na báze dlhoročných klinických skúseností
je autorom nasledujúcich troch kapitol (o reaktívnych sta-
voch, o úzkostných a afektívnych poruchách). V každej ka-
pitole sú údaje epidmiologické, klinické a ťažisko tvoria psy-
chodiagnostika a psychoterapia príslušných porúch. Takisto
kapitoly o schizofrénii a poruchách osobnosti sú podobne
koncipované. Nechýbajú ani kazuistiky.
Trinásta kapitola je venovaná závislosti od alkoholu, ta-

baku a drog. Autor na tieto témy je iste plne kompetentný.
Je to doc. PhDr. A. Nociar, CSc.
Po úvodnej subkapitole o histórii a epidemiológii drog

venuje pozornosť diagnostike a skrínningu. Autor tu uvádza
početné vlastné výsledky, ktoré čiastočne už boli publiko-
vané aj inde. V kapitole o liečbe sú definované ciele liečby,
pozornosť sa venuje biopsychosociálnemu modelu závislostí
aj z hľadiska liečby. Ťažisko subkapitoly o terapii tvoria
poznámky o špecifikách psychoterapie alkoholikov. Záver
kapitoly tvorí informačne bohatý prehľad o doliečovaní, te-
rapeutických komunitách a anonymných alkoholikoch. Spo-
mínajú sa zvlášť princípy terapeutických komunít v USA
a zvlášť v Európe. Je dobré, že v knihe nechýba prehľadná
kapitolka o poruchách výživy s vhodne vybranými kazuis-
tikami (dr. Obuch).
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(pokračovanie zo strany 198)
V knihe nechýbajú ani špecializované kapitoly zame-

rané na gerontopsychológiu (dr.Pribišová), psychosomatiku
(dr.Uhrová, dr. Nôtová, dr. Jandová a iní), neuropsycholó-
giu (dr.Pribišová), psychologickú sexuológiu (dr. Mathé) a
podobne. Najmä posledené dve zmienené kapitoly možno
pre ich prehľadnosť odporučiť psychiatrom v predatestač-
nom období.
Knihe niet veľmi čo vytknúť, azda len to, že niektoré

texty – kapitoly viac medicinizujú alebo psychiatrizujú, než
psychologizujú.
Každá kapitola okrem prehľadne členeného a zvýrazne-

ného textu obsahuje tabuľky, ilustrácie, kazuistiku v rám-
čeku. Na záver kapitoly sú kontrolné otázky a odporučená
rozširujúca literatúra.

Celá kniha je nesmierne informačná bohatá, má 815
strán, množstvo tabuliek a ilustrácií. Zoznam literatúry ob-
sahuje 886 položiek (!). Nechýba ani podrobný menný (13
strán) a vecný (31 strán) register, čo samozrejme urýchli
rýchle hľadanie v texte. Zvýšilo to vysoko utilitárnosť knihy
– kompedia.
Možno len pogratulovať editorom, že sa im podarilo

zhromaždiť a udržať veľký autorský kolektív, prinútiť ho k
písaniu a zabezpečiť, aby sa text nezmenil na neprehľadné
a nedisciplinované množstvo informácií. Kniha predstavuje
svojím významom psychologický generačný pomník. Hod-
notné informácie v knihe nájdu však nielen psychológovia,
ale aj psychiatri a iní odborníci.

Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.




