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Souhrn 

Cílem studie je hodnocení vlivu inzulínu na a lkoho lémii a vlivu alkoho lu na glyké mii a aceto
némii. Vyšetření jsme provedli za standardizovaných podmínek u 15 diabetiků I. typu (věk 35 
± 3 roky, trvání diabetu II ± 3 roky , Pur insulin neutral Spofa ve 4 - 5 dávkách/d , ranní dávka 
18 ± 4 j, prům . ± SE), ve 4 po sobě jdoucích dnech : I. plná dávka inzulínu , snídaně, žádný 
alkohol; 2. plná dávka inzulínu , snídaně, alkoho l; 3. poloviční dávka inzulínu , žádná snídaně , 
žádný alkohol ; 4. polovičn í dávka inzulínu, žádná snídaně, alkohol. Množství alkoholu jsme vy
počet li dle Widmarkova vzorce ta k , aby jeho maximální koncentrace v krvi dosáhla 1 promile. 
Jednorázově jsme vyšetřili i 15 nediabetiků (snídaně, alkoho l) jako kontrolní skupinu . Závěr: Va
riabi lita alkoho le mických křivek je velká. Po obvyklé dávce inzulínu je vývoj alkoholémie u dia
betiků I. typu obdobný jako u ned iabetiků . Redukce inzulínu vede k příkrejšímu vzestupu alko
holemické křivky s vyšším maximem. Zvýšené riziko hypoglyké mie se objevilo te prve za 300 minut 
po vypití alkoholu u diabetiků s redukovanou dávkou inzulínu bez 'snídaně. vývoj acetonémie 
nebyl alkoholem ov li vněn . 

K I í č o v á s l ov a: e tylalko hol v krvi - diabetici 1. typu - vliv inzulínu - glykemie . 

L. Neoral, R . Chlup , V . Loyková , M . Franková , K . Zedníková, J . Bartek, 
J . Mazuchová: THE EFFECT OF INSULlN ON THE ETHYL ALCOHOL 
METABOLlSMANDTHEEFFECTOFETHYLALCOHOLONTHEGLY
CEMIA IN I TYPE DlABETICS 

Summary 

The objective of the study is evaluation of the effect of insulin o n alcoholemia and of alcoho l 
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on glycemia and acetonemia . The examination was performed on 15 I type diabetics under stan
dardised circumstances (age 35 ± 3 years , diabetes lasting II ± 3 years , Pur insulin neutral Spofa 
in 4-5 doses per day , moming dose 18 ± 4 U , in average ± SE) on 4 consecutive days : 1. full 
dose of insulin , breakfast, no alcohol, 2 . full dose of insulin , breakfast , alcohol , 3. half dose of 
insulin, no breakfast, no alcohol, 4 . half dose of insulin , no breakfast, alcohol. The alcohol amount 
calculated on ba sis of the Widmark formula to reach 1 promile as its maximal blood concentration . 
A control group of 15 nondiabetics (breakfast, alcohol) was examined only once. Conclusion: 
The variability of the alcoholemia curves is big. After a standard sose of insulin the development 
of alcoholemia in I type diabetics is similar to the one of nondiabetics . Reduction of insulin leads 
to a steeper rise of the alcoholemia curve with a higher maximum . Higher risk of hypoglycemia 
appeared not before 300 min. after alcohol consumption in the diabetics with reduced dose of 
insulin without breakfast. Development of acetonemia was by alcohol not affected . 

Ke y wo r d s: ethyl alcohol in blood - I type diabetics - insulin effect - glycemia . 

L. Neoral, R . Chlup , V. Loyková , M. Franková , K. Zedníková , J . Bartek , 
J. Mazuchová: WIRKUNG DES INSULINS AUF DEN ÁTHYLALKOHOL
METABOLISMUS UND DES ÁTHYLALKOHOL AUF DIE GLYKÁMIE 
IN DEN I TYPUS DlABETIKERN. 

Zusammenfassung 

Das Ziel der Studie ist Auswertung der Insulinwirkung auf die Alkoholamie und der Alkohosie
kung auf Glykamie und Acetonamie . Die Untersuchung erfolgte unter standardisierten Bedingun
gen bei 15 Diabetikem des I Typus (Alter 35 ± 3 Jahre, Dauer des Diabetes II ± 3 Jahre, Pur 
Insulin neutral Spofa in 4 - 5 DosenlTag, Morgendosis 18 ± 4 E ± SE) in 4 nacheinander gehen
den Tagen: 1. Volle Dosis Insulin , Fruhstuck, kein Alkohol , 2. Volle Dosis Insulin , FruhstUck, 
Alkohol, 3. Halbe Dosis Insulin , kein Fruhstuck, kein Alkohol, 4. halbe Dosis Insulin , kein Fruh
stUck, Alkohol. Die Alkoholmenge errechnet nach der Widmarkformel, so, dass die maximale 
Alkoholkonzentration im Blut 1 promile erreicht. Eine Kontrollgruppe , bestehend aus 15 Nicht
diabetiker (FruhstUck , Alkohol) war einmalig auch untersucht. Schlussfolgerung: Die Variabilitat 
der alkoholamischen Kurven war gross. Nach der ublichen Insulindose ist die Entwicklung der 
Alkoholamie bei Diabetikem I Typus ahnlich der der Nichtdiabetiker. Insulinreduktion mhrt zum 
steileren Aufstieg der Alkoholamie mit einem hoheren Maximum. Ein hoheres Hypoglykamieri
siko erschien erst 300 min. nach Alkoholgenuss bei den Diabetikem mit reduzierter Insulindose 
ohne FriihstUck. Acetonamie blieb durch alkohol unbeinflusst. 

S chl u s s e I w ort e r : Ethylalkohol im Blut - I Typus Diabetiker - Insulinwirkung - Glyjcamie . 

JI. HeopaJI, P. XJIyn, B. JIoHKoBa, M. <l>paHKoBa, K. 3e):\HHKoBa, Jil. Eap
TeK, Jil. Ma3yxoBa: BJIJ1.HHJ1E J1HCYJIJ1HA HA METAEOJIJ13M 3TJ1-
JIOBOrO CIIJ1PTA J1 BJIJ1.HHJ1E 3TJ1JIOBOrO CIIJ1PTA HA rJIJ1KE
MJ1IO Y )J;J1AEETJ1KOB I TJ1IIA 

Pe310Me 

B CTaTbe npeCJIe):lyeTcR ~eJIb ):\aTb o~eHKy BJIHRHHR HHcyJIHHa Ha aJIKOrOJIeMHIO H BJIJfR
HHR aJIKOrOJIR Ha rJIHKeMHIO H a~eToHeMHIO . 06CJIe):\oBaHHIO 6bIJIO npH CTaH):\apTHbIXyCJIO
BJfRX nO):\BeprHYTo 15 ):\Ha6eTHKoB I THna (B03pacT 35 ± 3 ro):\a, npo):\OJIJKJ1TeJIbHOCTb ):\Ha-
6eTa 11 ± 3 ro):\a , Pur insulin neutral Spofa B 4 - 5 ):\03ax B CyTKJf, yTpeHHRR ):\03a 18 ± 4j, 
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cpe~. ± SE) B Te'ieHl1e 4 lIOCJleAj'IOll\I1X 3a co6oi1 ~Hei1: I-bli1 ~eHb - nOJlHaR ~03a I1HcyJlI1Ha, 

3aBTpaK, 6e3 aJlKOrOJlR ; 2-oi1 ~eHb - nOJlHaR ~03a I1HcyJlI1Ha, 6e3 3aBTpaKa, aJlKOrOJlb; 3-11i1 

~eHb - nOJlOBI1HHaR ~03a I1HcyJlI1Ha, 6e3 3aBTpaKa, 6e3 aJlKOrOJlR; 4-bli1 ~eHb - nOJlOBI1HHaR 

~03a I1HcyJlI1Ha, 6e3 3aBTpaKa , aJlKOrOJlb. KOJlI1'ieCTBO aJlKOrOJlR 6blJlO yCTa1;jOBJleHO no 

<popMyJle BI1~MapKa TaKI1M 06pa30M, 'iT06bl ero MaKCI1MaJlbHaR KOHl.\eHTpal.\I1R B KpOBI1 

~OCTl1raJla 1 npOMI1J1e. Pa30Bo 6blJlO 06CJle~OBaHo 1115 nal.\l1eHTOB He~l1a6eTI1KOB (3aBTpaK, 

aJlKOrOJlb) B Ka'ieCTBe KOHTpOJlbHOi1 rpynnbl. JilTOrl1: Jil3MeH'iI1BOCTb aJlKOrOJleMI1'ieCKI1X 

Kpl1BblX O'ieHb 60JlbWaR. IIocne npI1Bbl'iHoi1 ~03bl I1HcyJlI1Ha pa3BI1TI1e aJlKOrOJleMl111 

y ~l1a6eT11KOB I Tl1na O~I1HaKOBOe C ero pa3BI1TI1eM y He~l1a6eTI1KoB. PeAj'Kl.\I1R I1HcyJlI1Ha 

Be~eT K 60Jlee pe3KoMy nOBblWeH111O aJlKOrOJleMI1'ieCKoi1 KpI1BOi1 C 60Jlee BblCOKl1M MaKCI1-

MyMOM . IIOBblweHHbli1 pl1CK rl1nOrJlI1KeMl111 nORBI1J1CR TOJlbKO 'iepe3 300 MI1HyT nocJle 

npl1HRTI1R aJlKOrOJlR y ~l1a6eTI1KOB C peAj'l.\l1pOBaHHof1 ~030i1 I1HcyJlI1Ha 6e3 3aBTpaKa. Ha 

pa3BI1TI1e al.\eTOHeMI1I1 aJlKOrOJlb He OKa3blBaJl BJlI1RHl1e. 

KJlIO'ieBble CJlOBa: 3TI1J10Bbli1 Cnl1pT B KpOBI1 - ~l1a6eTI1KI1 I Tl1na BJlI1RHl1e I1HcyJlI1Ha 

- rJII1KeMI1R: 

Při posuzování alkoholémie u di~betiků se v soudně-lékařské praxi objevuje otázka 
vlivu dávky inzulínu a aktuální glykémie na metabolismus etylalkoholu . V klinické pra
xi stojí naproti tomu v popředí otázky vlivu etylalkoholu na metabolismus sacharidů . 

Dosavadní československá i zahraniční literatura k metabolismu etylalkoholu u dia
betiků je poměrně chudá. Některé práce poukazují na nebezpečí hyperglykémie, jiné 
zdůrazňují riziko hypoglykémie (Kerr a kol., 1990; Kolaczynski a kol.. 1988; Petzoldt, 
1985; Reinus a kol., 1989; Thai a kol., 1985) a některé hovoří i o příznivém působení 
alkoholu (Baum-Baicker, 1985). 

Cílem této studie je proto přispět k hodnocení (a) vlivu inzulínu na průběh alkoho
lémie po vypití alkoholu a (b) vlivu alkoholu na průběh glykémie a acetonémie u dia
betiků I . typu . 

Metoda 

Soubory vyšetřovaných 
Základní charakteristiky skupiny sledovaných diabetiků a skupiny nediabetiků uvádí 

tab . 1. Ze srovnatelných parametrů je signifikantní rozdíl pouze v koncentraci hemog
lobinu AI ' 

Uspořádání studie 
15 diabetiků 1. typu jsme vyšetřili ve skupinách po 3 až 5 probandech za standardi

zovaných podmínek při hospitalizaci v průběhu 4 po sobě jdoucích dní, přijetí v den 
O. Srovnávanou skupinu (15 nediabetiků) jsme vyšetřili ambulantně v průběhu jedno
ho dopoledne, které jsme uspořádali obdobně jako u diabetiků (tab. 2). K tabulce 
2 nutno doplnit následující údaje : 

1. Aplikaci inzulínu jsme provedli každý den v 6.00 hod. dávkovačem inzulínu MA
DI do podkoží břicha . Prvé dva dny jsme ponechali takovou ranní dávku, kterou pa
cient dostával za obvyklých podmínek (100 %), druhé dva dny jsme ke krytí bazální 
potřeby inzulínu (bez snídaně) tuto dávku redukovali na 50 %. Všichni pacienti se již 
před začátkem studie léčili pouze Pur nel,ltral insulinem Spofa v 4-5 dávkách za 24 hod . 

2. Standardní snídaně podána 1. a 2. den (2 rohlíky, trojúhelník taveného sýra a 200 
ml nesladkého čaje) v 6,15 - 6,20 hod. Při větším množství probandů ve skupině nedia-
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Tabulka 1. Základní charakteristiky skupiny diabetiků \. typu a skupiny nediabetiků (X , SE) 

Diabetici Nediabetici 
n = 15 n = 15 

Věk (roky) 35 ,4 33,9 
2,92 3,38 

Trvání diabetu (roky) 10,5 O 
2,53 

Tělesná hmotnost (kg) 75 ,9 81 ,7 
2,38 3,27 

Výška (cm) 175 ,3 177 ,6 
1,29 1,31 

BMI (glcm2) 2,48 2,56 
0,091 0.124 

Denní dávka inzulínu (j) 48 ,6 O 
2,88 

Ranní dávka inzulínu (j) 18 ,4 O 
1,19 

Hemoglobin AI (% ) 8,4 6,4" 
0,45 0,452 

Retinopatie (n) 4 -
Hypertenze> 150/90 mmHg (n) 1 4 

" p < 0,05 

Tabulka 2. Základní rozvrh testovacích dnů 

Den 
Inzulín l Snídaně2 Odběr" PitíALK.l Odběrl 

6,00 6,16-6 ,20 7,15 7,15- 7,20 do 300. min . 

1 100 % stando l IJ ne 1
1
_

7 
2 100 % stando 21J ano 2

1
_7 

3 50 % žádná 31J ne 3
1
_

7 
4 50 % žádná 41J ano 4

1
_

7 

Nediabetici ne stando anoo ano ano
l
_

7 

betiků posunuta u části probandů snídaně tak, aby se následné krevní odběry daly tech
nicky zvládnout v předepsaných intervalech . Další jídlo se podávalo až po posledním 
odběru ve 300 min . 

3. Proband začal pít alkohol 80 minut po aplikaci inzulínu (60 minut začátku snída
ně) , alkohol vypi l během 5 minut. 

4 . Odběr krve na etylalkohol, aceton a glykémii jsme provedli vždy těsně před vypi
tím alkoholu (čas O) a ve 30., 60. , 90. , 120., 240., a 300. minutě . U nediabetiků byla 
navíc odebrána krev ve 180. minutě a z provozních důvodů byl vynechán odběr ve 300. 
minutách . U diabetiků byla vypočtena hodnota ve 180. min. interpolací. 
Výpočet dávky a lkoholu (A) jsme ve všech případech prováděli s cílem do

sáhnout koncentrace 1 glkg (tj . jedno promile) dle Widmarkova vzorce (Mallach a kol. , 
1987) : A = p . C. r, kde p = tělesná hmotnost (kg), c = 1,0 glkg (žádaná koncentrace 
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alkoholu v krvi) , r = 0,7 (tzv. redukční faktor dle Widmarka). Takto vypočtená hod
nota byla s ohledem na resorpční deficit zvýšena o 10 %. Alkohol jsme podávali p . o. 
ve formě 40 % vodného roztoku . 

Laboratorní metody 
Krev jsme odebírali z loketní žíly po několikasekundovém zatažení manžetou do 

označených zkumavek. 
Ke stanovení alkoholu a acetonu jsme použili čisté, suché nepreparované , sterilní 

skleněné zkumavky. Po odběru zkumavky ihned uzavřeli gumovou zátkou a nejpozději 
za 5 hodin uložili v lednici při 4"C. Celou sérii jsme zpracovali následujíci den metodou 
automatizované plynové chromatografie na přístroji Multifract F 45 fy Perkin-Elmer 
(metoda vnitřního standardu, technika .. head space", kolona 15 % Hallcomidu M18 
na Chrom . W NA W 80/100, délka kolony 2 m, automatické dávkování vzorku, teplota 
dávkovacího bloku 135"C, teplota kolony 87"C, detekce plamenoionizačním detekto
rem. nosný plyn žárovkový dusík a průtoku 35 ml/min) . 

Krev ke stanovení glykémie jsme odebrali do mikrozkumavek typu Eppendorf pre
parovaných heparinem a NaF, promíchali několikerým převrácením a do 10 hod . po 
odběru vyšetři li enzymaticky (Bio-La-Test Lachema , modifikace na analyzátoru La
horsystems FP9) . 

Krev na stanovení hemoglobinu AI jsme odebrali do skleněných zkumavek preparo
vaných EDT A a vyšetřili fotometrickou metodou v modifikaci dle Frideckého (referen
ční rozmezí do 7 %). 

Statistická analýza 
Výsledky souborů uvádíme jako průměry a SE. Srovnání relevantních veličin prove

deno Studentovým t-testem . Tam , kde to bylo možné , jsme použili párového testu . Za 
statisticky významný považujeme rozdíl při p < 0,05. Vztah mezi hodnotami glykémie 
a alkoholémie v jednotlivých časech jsme hledali korelační analýzou. 

Efekt a lkoholu při poloviční dávce inzulínu jsme hodnotili obdobným srovnáním 
hodnot čtvrtého a třetího dne . Analogickým srovnáním hodnot prvního a třetího dne 
jsme posuzovali efekt dávky inzulínu bez přítomnosti alkoholu a srovnáním hodnot 
druhého a Čtvrtého dne efekt dávky inzulínu za přítomnosti alkoholu. Frekvenci aceto
némie jsme hodnotili dle Mc Nemary . 

Výsledky 

Vypočtenou maximální koncentraci alkoholu v krvi dosáhli diabetici při plné dávce 
inzulínu ve 2 případech, při poloviční dávce inzulínu v 5 případech a nediabetici jen 
v jediném případě (graf 1) . 

Vliv inzulínu na průběh alkoholémie u diabetiků 1. typu zachycuje graf 2. Vodpo
vídajících časech nejsou žádné rozdíly mezi koncentrací alkoholu u nediabetiků a dia
betiků s plnou nebo s poloviční dávkou inzulínu . Významnosti ale dosahují všechny 
rozdíly u diabetiků při plné a při poloviční dávce inzulínu. Dále je zřejmé, že při apli
kaci poloviční dávky inzulínu je průniková fáze alkoholemické křivky strmější a maxi
mum vyšší než při plné dávce inzulínu . 

Vliv alkoholu na průběh glykémie je patrný z grafu 3. Při plné (100 %) dávce inzulínu 
není rozdíl mezi hodnotami glykémie v den , kdy byl podán alkohol, a v den, kdy alko
hol podán nebyl. Při 50 % dávce inzulínu je glykémie za 300 minut po vypití alkoholu 
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významně nižší než v den, kdy nebyl alkohol podán. Bez ohledu na podání alkoholu 
jsou při 50 % dávce inzulínu (nebyla podána sn ídaně) hodnoty glykémie většinou sig
nifikantně nižší než při 100 % dávce inzulínu a neliší se od glykémie u nedi abeti ků . 
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Tabulka 3. Koeficient korelace r mezi alkoholémií a glykémií ve skupině diabetiků (n = 15) 
a ve skupině nediabetiků (n = 15) 

Čas (min .) 30 60 90 120 180 240 300 
Odběrč . 1 2 3 4 5 6 7 

Diabetici 100 % INS -0,09 -0,22 -0 ,19 -0,15 - -0 ,43 -0 ,58' 
Diabetici 50 % INS 0,21 0,05 -0,08 -0,21 - -0 ,39 -0,33 
Nediabetici -0 ,16 0,18 0,53 ' 0,59' 0,60 ' 0 ,08 -

' p < 0,05 

Vy jímku zde činí pouze nevýznamný rozdíl ve 120 min . při 100 % dávce inzulínu bez 
alkoholu a 50 % dávce inzulínu s alkoholem . 

Při 50 % dávce inzulínu bez alkoholu byla u diabetiků vyšší glykémie v 60 . min. , 
v tomto případě však byla vyšší již glykémie před vypitím alkoholu. Při dávce inzulínu 
100 % (s následným podáním snídaně) jsou bez ohledu na podání alkoholu všechny 
glykémie u diabetiků vyšší než u nediabetiků . U diabetiků ani u nediabetiků jsme ne
prokázali žádnou (nebo slabou korelaci mezi alkoholémií a glykémií (tab. 3). 

Aceton v krvi se u diabetiků vyskytoval jen ve stopách . Počet pozitivních nálezů 
v jednotlivých situacích uvádíme v tab . 4. Rozdíly nejsou statisticky významné. U ne
diabetiků se aceton v krvi neobjevil. 
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Tabulka 4. Aceton (stopy) v krvi ve skupině 15 diabetiků v čase nula a 90 min. v jednotlivých 
dnech . Počet pozitivních nálezů 

Den 1 2 3 4 
Čas O 90 O 90 O 90 O 90 

Aceton (n) 8 6 9 7 7 7 10 5 

Diskuse 

Cílem práce bylo hodnotit jednak vývoj alkoholémie a jednak změny glykémie a ace
tonémie, k nimž dochází vlivem alkoholémie okolo 1 glkg, tj . 1 %o alkoholu v krvi. 
Tuto koncentraci jsme zvolili s ohledem na bezpečnost pacienta a rovněž s ohledem 
na existující hranici alkoholémie 1 %O, významnou při forenzních otázkách . 

Při Widmarkova vzorce bylo požadované koncentrace alkoholu v krvi dosaženo jen 
v malém počtu případů. Na této variabilitě se zřejmě podílí vliv redukčního faktoru, 
který u štíhlých vedl k předběžnému výpočtu nižší dávky alkoholu k vypití. Korelace 
mezi maximální alkoholémii 'a body mass index (BMI) v jednotlivých skupinách nepře
sahuj e 0,65 (p > 0,05). 

Uspořádaní pokusu vycházelo z požadavku, aby u diabetika nedošlo při obvyklé dáv
ce inzulínu ke zvýšení rizika hypoglykémie. Proto jsme podávali snadno stravitelná sní
dani . I když pití alkoholu začalo až hodinu po snídani, nelze její možný vliv při srovná
vání účinku plné a poloviční dávky inzulínu na vývoj alkoholémie zcela opomenout. 
Z průběhu glykémie (ex post) vyplynulo, že 1. a 2. den diabetik dostal ke snídani více 
jídla než bylo k uchování normoglykémie nezbytné. Bazální dávka inzulínu byla stano
vena lépe, jak ukazuje průběh glykémie 3. a 4. den . Pokles glykémie ve 300 min . uka
zuje na pozdní riziko hypoglykémie po vypití alkoholu bez jídla , což je v souladu 
s powrováním jiných autorů (Henderson a kol., 1987; Spraul a kol. , 1988). Fyzická 
zátěž byla po celou dobu hospitalizace stálá (jen pohyb po oddělení v odpoledních ho
dinách) a její vliv lze proto opomenout. 

Průběh alkoholémie i glykémie má poměrně velkou individuální variabilitu . Při 
n = 15 proto nelze z výsledků činit jednoznačné univerzální závěry . Z toho vyplývá, 
že k zodpovědění některých forenzních otázek je žádoucí provedení modelového po
kusu (za předpokladu intraindividuální reprodukovatelnosti , kterou jsme ale neověřo
vali). Tato studie, která má pilotní charakter, nastínila problémy hodné dalšího rozpra
cování. 

Závěr 

U inzulíndepende ntních diabetiků platí: 
l. Po aplikaci obvyklé dávky inzulínu a standardní snídani je vývoj alkoholémie ob

dobný jako u nediabetiků . Redukce dávky inzulínu (při vynechání snídaně) má za ná
sledek příkřejší vzestup alkoholemické křivky a vyšší maximum . 

2. Alkoholémie s maximem do 1 promile neovlivňuje do 240 . minuty po vypití alko
holu významně glykémii ani acetonémii. Riziko hypoglykémie se objevuje až ve 300. 
min . . a to je n při bazální dávce inzulínu , kdy nebyla podána snídaně . 
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3. Zjistili jsme velké interindividuální rozdíly v průběhu alkoholemických křivek 
u diabetiků i nediabetiků . Z toho důvodu je při řešení závažných forenzních otázek 
vždy žádoucí provedení modelového pokusu . 
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VESELÁ MYSL PŮL ZD RA ví 

Jeden z bývalých předsedů Ústředního pro
tialkoholního sboru jako důvod , proč je proti 
prohibici uvedl , že bez alkoholu by lid nemohl 
být veselý. Tento názor nelze sdílet. K veselí , 
euforií a optimismu lze dospět i bez piva a vína 
uvědomělou sebevýchovou. Přijde to levněji 
a je to zdravější. Takový jedinec získává lepší 
předpoklady pro úspěšnou tvůrčí práci v kaž
dém oboru a snáze dosáhne ozvuku ve svém 
okolí . Nyní jde o to, jak na to (know how) . 
Věc má svou st ránku teoretickou i praktic

kou, které zdán livě splývají. Především existu
je písemnictví. které účinně přispívá k zdoko
nalování sebe sama . Z vlastní zkušenosti mohu 

uvést několik příkladů, které pomáhají překo
návat i "smutek vzdělanců" (Albína Dratvo
vá). Podle Goetheho by se mělo proti špatné 
náladě jako proti nějaké neřesti hřímat z kaza
telen (Utrpení mladého Werthera). Takové 
duševní rozpoložení je vlastně neštěstím . A tu 
přichází na pomoc spis vynikajícího britského 
filozofa B . Russela Boj o štěstí, pěkně přelože
ný L. Vymětalem . Podle Russela není uspoko
jivý stav mysli darem nebes ani osudem, ale ně
čím, co si člověk musí vybojovat sám se sebou. 
Russel ve svém díle probírá různé životní situ
ace a podává zábavnou formou návod , jak se 
vyrovnat s všelijakými nesnázemi . Tak přijde-Ii 
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