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Vážení čtenáři,
dovolte, abych krátce doplnil informace k editorialu z Adiktologie 4/2008 a ke sdělení šéfredaktora v tomto čísle. Většina
podstatného již je uvedena. Pro vás je samozřejmě zásadní
to, kde všude se popisované změny promítnou prakticky.
První a snad nejdůležitější věc je, že předplatné se nám
díky všem úsporám podaří zachovat i nadále ve stejné výši.
Vás jako odběratelů se tedy ekonomicky změna nedotkne.
Dokonce pro vás chceme oproti dosavadní podobě rozšířit
elektronický servis na našich internetových stránkách.
V tomto směru hodláme kontinuálně inovovat některé části
a zlepšovat nabídku pro vás. Plánujeme bohatší servis
v oblasti přehledu důležitých akcí i užší vazby k činnosti
odborných společností. V roce 2008 jsme uzavřeli dohodu se
Společností pro návykové nemoci (SNN) ČLS JEP a nyní
s nově vzniklou Českou asociací adiktologů v zájmu zajištění informací do časopisu. Adiktologie tak bude poskytovat základní informační přehled o činnosti obou subjektů.
Bude-li zájem, službu rozšíříme také o sekce Asociace
nestátních organizací nebo další relevantní subjekty.
V tomto směru bychom rádi vyrovnali dluh z minulosti, kdy
časopis nevyužíval možnosti fungovat jako přenosové
médium ve všech těchto rovinách.
Z technického hlediska se nic nezmění ani na distribuci
časopisu ani v dalších aspektech, kde se dosavadní praxe
osvědčila. Profesor Zima ve svém editorialu zmínil také
nový impuls pro posílení interaktivní práce s texty. Rádi bychom změnili v současné době převažující statický ráz časopisu. V loňském roce se velmi dobře povedlo ukázat (viz
číslo věnované kouření a zejména pak překlad článku věnovaného bezdýmovému tabáku), že to je smysluplné a že to
jde. Nic v našem oboru není černobílé a bohatší názorové
spektrum a opravdu dobrá, jasná, seriózní a strukturovaná
diskuse je něco, čeho máme stále nedostatek a co je třeba
posilovat. Výkonná redakce vytvořila předpoklady pro to,
abychom takovou změnu v časopise zvládli technicky a organizačně. Na vás, čtenářích, je, zda ji zvládneme obsahově.
Rád bych na tomto místě upozornil také na inovované
pokyny autorům (jak na konci čísla, tak na internetových
stránkách). Snažíme se zjednodušovat a přizpůsobovat
pokyny nové podobě časopisu a v průběhu roku ještě

očekáváme drobné korekce. Současně připravujeme přechod
na on-line podávání článků, které urychlí celý proces komunikace mezi autory a výkonnou redakcí a zefektivní naši
práci. Postupně jsme si již všichni navykli na relativně
přísný systém formálních pravidel odborného publikování.
Vím, občas to „zaskřípe“ a občas způsobí nepříjemnosti na té
či oné straně. Nicméně musíme si zvyknout, že svět okolo
nás kráčí určitým směrem a inspirovat a přirovnávat se má
smysl k těm nejlepším. Nemá smysl hledět zpět ani se dívat
na země, ve kterých nám moc dobré příklady dávat nemohou.
V rámci své práce v ISAJE (International Society of
Addiction Journal Editors) se věnuji porovnávání národních
a mezinárodních časopisů. Díky množství členů a dostupnosti informací tak mohu sledovat vývoj těchto časopisů
a zejména jejich reálnou zakotvenost a plnění různých
funkcí. Z tohoto srovnání je zřejmé, že adiktologický svět
odborného publikování má více než pouze dvě roviny – mezinárodních a národních časopisů. Být dobrým, kvalitním
národním časopisem není jednoduché a často je to po praktické stránce těžší než splnit pro anglicky psaný časopis základní mezinárodní standard. Adiktologie v průběhu let
začala plnit většinu funkcí, jaké by měl dobrý národní časopis plnit, nicméně rezerv je prozatím stále dost. Osobně tu
asi největší vidím právě v komunikaci časopisu se čtenáři,
která je podle mého názoru stále převážně jednosměrná, nedostatečná a nepružná. I za tímto účelem jsme posílili
výkonnou redakci a svěřili její vedení zkušené redaktorce
PhDr. Míše Malinové, která s vámi bude za redakci komunikovat. Těším se, že nám zašlete své názory na novou
podobu časopisu, že se zapojíte do diskuse o článcích, že
pošlete informace o zajímavých akcích …
V Tišnově 8. března 2009
Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
zástupce vedoucího redaktora

ADIKTOLOGIE

7

