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Oponentský posudok
na habilitačnú prácu MUDr. Jozefa Krajčoviča, PhD., odborného asistenta z Ústavu súdneho
lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM v Martine, v študijnom odbore 7.1.21
patologická anatómia a súdne lekárstvo, vypracovanej na tému:

„Hodnotenie vybraných rizikových faktorov samovražednosti
zo súdnolekárskeho hľadiska“
Vysoko aktuálna téma habilitačnej práce presahuje do interdisciplinárneho rozmeru.
Syntetizuje a analyzuje celý rad známych aj menej prebádaných rizík dokonanej samovraždy
v teórii aj výskume do koherentného kvalitného celku, dávajúceho dôležitosť tomuto
medicínsky závažnému problému. Habilitant kreatívne postupuje od histórie, druhov, foriem,
výskytu a vývoja suicidality k rôznym vedecky aj klinicky relevantným rizikovým faktorom
dokonanej samovraždy. Pokračuje v „modernom dizajne“ suicidologického výskumu toho,
čo pokladá z pohľadu súdneho lekára za dôležité a aktuálne.
Habilitant vedecky pracoval s rozsiahlym súborom prípadov dokonaného suicídia
z pitevného materiálu Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK v Martine.
Decenálna bioklimatologická štúdia analyzovala 419 prípadov. Analýza bola doplnená
o hodnotenie časových údajov aj chronobiologickým prístupom a testovaním trendov pri 953
prípadoch v 20-ročnom rozložení (sekulárny trend). V ďalšom 30-ročnom súbore 1831
dokonaných suicídií bola zisťovaná súvislosť s psychickou poruchou a závislosťou od alkoholu
spolu s aktuálnou intoxikáciou alkoholom v čase spáchania suicídia. Do istej miery sa
preukázal vplyv poveternostných faktorov na iniciáciu až dokonanie suicídia. Aktualizovala sa
a prognosticky načrtla pravdepodobná dynamika možného vývoja suicidality
chronobiologickým postupom a vplyv významných spoločenských javov na realizáciu suicídia.
Potvrdili sa významné suicidologické rizikové faktory – depresia a chronický alkoholizmus asociované s deficitom serotonínergickej neurotransmisie mozgu, ktoré facilitujú suicidálne
konanie, pričom významnú úlohu zohráva aj akútny účinok alkoholu.
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Z formálneho aj obsahového hľadiska dosahuje predložená habilitačná práca veľmi
dobrú úroveň. Metodologická a metodická rovina výskumu je vedecky korektná, aktuálna
a kvalitná. Habilitant pracoval so širokým spektrom relevantných vedeckých a odborných
prác. Dielo ako celok prináša nové poznatky nielen v študijnom odbore patologická anatómia
a súdne lekárstvo, ale má význam aj pre ďalšie odbory venujúce sa suicidológii (napr.
psychiatria, psychológia, emergentná medicína) a možno ho v tejto podobe využiť aj ako
výučbový materiál v postgraduálnom aj pregraduálnom štúdiu. K predloženej práci nemám
pripomienky.
Otázky do diskusie:
Rozsiahla odborná terminológia, používaná v práci, dosahuje kvalitnú úroveň. Možno ďalej
diskutovať o aktuálnych aj o „presuicidálnych“ psychopatologických činiteľoch
sebaobetovania, bilančnej a biickej samovraždy ako aj ponúknuť možné výklady používaného
termínu suicidant (suicidanty, suiditanti).
Záver:
Habilitačná práca MUDr. Jozefa Krajčoviča, PhD. v študijnom odbore 7.1.21 patologická
anatómia a súdne lekárstvo dosahuje veľmi dobrú teoretickú aj vedeckú úroveň. Odporúčam
prácu prijať k obhajobe.

V Martine, 30.3.2015

Telefón: 043/4203 398
E-mail: psch@jfmed.uniba.sk

F-016 – Hlavičkový papier

Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
oponent

Fax: 043/4133271
Internet: http://www.jfmed.uniba.sk

IČO: 00397865

