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RECENZIA 

Monografia s podtitulom Stres, rizikové emoce a bažení lze zvládat! vyšla 
vo vydavateľstve Portál v roku 2013. Má 152 strán, je členená na 21 kapitol 
a voľne nadväzuje na predchádzajúce publikácie autora z oblasti liečby 
a najmä prevencie závislostí, ako aj na jeho publikácie zamerané na zvláda
nie stresu a relaxačné techniky. Autorom je skúsený adiktológ a neúnavný 
propagátor triezvosti, primár MUDr. Karel Nešpor, CSc. 

Ako autor píše už v úvode, kniha je určená odborníkom v oblasti dušev
ného zdravia, študentom, ale aj (a azda predovšetkým) laikom. Hlavným 
zámerom autora je poskytnúť informácie o tom, ako zlepšiť sebaovládanie 
v rôznych oblastiach života - ako sa napríklad naučiť lepšie zvládať nemier
ne stravovanie, nezdržanlivé nakupovanie, bezbrehé surfovanie po internete 
či rôzne iné návykové správania vrátane užívania návykových látok a baže
nia po nich. Rozumné sebaovládanie je totiž podľa autora kľúčom k vnútor
nej slobode, emočnej pohode, lepšiemu zdraviu i dobrým vzťahom. 

Ú strednými pojmami v texte sú baženie, stres a emócie - tvoriace pod
statné elementy návykových správaní. Pozornosť je tiež zameraná na spúš
ťače, ktoré baženie vyvolávajú a sú rizikom pre nezdravé/návykové správa
nie, resp. rozvoj závislostí (látkových i nelátkových). Autor ponúka konkrét
ne techniky, ako baženie skrotiť a ako sa správať v rizikových situáciách. 
Vysvetľuje dôležitosť relaxácie, primeranej fyzickej aktivity, pravidelného 
spánku, zdravého jedla, úlohu racionálneho úsudku. Nevyhýba sa ani téme 
spirituality a jej miesta v umení sebaovládania. Približuje tiež niekoľko kon
krétnych techník, ktoré môžu sebaovládaniu napomôcť, ako napríklad od
mietanie, semafor, trojstupňová obrana. 

Kniha je doplnená konkrétnymi návodmi a jednoduchými cvičeniami. Za
ujímavosť a názornosť textu zvyšujú početné príklady, príbehy a minika
zuistiky, mnohé s humorne podanou pointou. Čitateľom z okruhu odbornej 
verejnosti môže na viacerých miestach chýbať priebežné citovanie literatú
ry, ktoré by sprístupnilo súradnice pôvodných zdrojov na hlbšie pochopenie 
problematiky. Autor sa však s touto otázkou (aj s ohľadom na typ monogra-
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fie) vysporiadal tak, že na konci knihy sa nachádza samostatná kapitola 
s odkazom na dôležité literárne diela. 

Ako čitateľ by som na záver rád ocenil najmä dva aspekty, ktorými ma 
kniha zaujala. Tým prvým je ľahkosť, s akou sa kniha číta a pritom ide 
o odborný text. Druhým postrehom je, že z textu síce cítiť jazyk adiktológa 
a jeho smerovanie predovšetkým na problematiku závislostí, mnohé rady sa 
však dajú využiť aj v iných oblastiach života, vďaka čomu ich účinky môžu 
nabrať "pleiotropný" rozmer. 

MUDr. Michal Turček, PhD. 
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