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Hostitelskou zemí letošní výroèní konference International

Society of Addiction Journal Editors (ISAJE) 2010 je Èeská

republika. Ve dnech 30. záøí až 3. øíjna tak probìhne pro náš

obor jedna z nejvýznamnìjších akcí. Vnímám svìøení organi-

zace konference do našich rukou též jako projev dùvìry i jako

výzvu pro další aktivní zapojení do èinnosti ISAJE.

Èeská republika má díky èasopisu Adiktologie stálého

èlena ISAJE od roku 2003. Od samotného zaèátku se zde za-

pojujeme do práce na rùzné úrovni, ať již v rámci pracovní

skupiny pro neanglicky tištìné èasopisy, nebo jako organi-

zátoøi èi spoluorganizátoøi nìkterých aktivit (jako byl napø.

prùzkum v oblasti kritérií a pravidel pro recenzní øízení

s rukopisy èlánkù užívajících kvalitativní metody atd.).

Letošní roèník je z hlediska obsahu nìèím nový, nìèím

konzervativní. Z mého osobního pohledu se v nìm velmi

dobøe zrcadlí souèasná témata i hlavní výzvy naší odborné

spoleènosti a z tohoto úhlu pohledu se domnívám, že stojí za

to pozastavit se u nìkterých bodù programu. Jedním z pro-

gramových ohnisek, jimž je dlouhodobì vìnována pozor-

nost, jsou editorské a vydavatelské standardy. Gerhard

Bühringer tím postupnì propojuje diskuse na související té-

mata z pøedešlých roèníkù a daøí se mu integrovat je do kon-

zistentního rámce smìøujícího k vytvoøení standardu

a sjednocení publikaèní praxe v klíèových oblastech.

Druhým ohniskem, které zaèíná postupnì dostávat

stále pevnìjší tvar, je tzv. addictionary. Je stále více zøejmé,

že právì slovník základních pojmù, pøevodník tìchto pojmù

mezi jednotlivými jazyky a souèasnì jejich pøesnìjší výklad

budou jedním z nejdùležitìjších úkolù pod patronací asocia-

ce. Kerstin Stenius pøed sebou bude na letošním zasedání

mít nelehký úkol v podobì nastrukturování celé práce. Sou-

èasnì, když sleduji právì diskusi o slovníku v závislostech

(Addictionary – tento pùvabný název slovník dostal, pokud

mì pamìť neklame, na zasedání v Bar Harbor v USA), bude

velmi tìžké propojit moderní trendy v terminologii a sou-

èasnì repektovat historickou tradici terminologie jednotli-

vých jazykových oblastí. Samotná anglická terminologie

bude jistì nabízet mnoho zásadních podnìtù nejen ve vzta-

hu k termínùm, jako je addiction/dependence – když se po-

dívám na ruskou tradici užívání termínu narcologia, nì-

mecký termín Sucht nebo španìlský adicción/dependencia,

myslím, že tato pracovní skupina má pøed sebou velmi ná-

roèný cíl.
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V programu se letos objevuje nìkolik tradièních témat,

která dnes již jednak mají základní zpracování ve spoleèné

publikaci Publishing Addiction Science1 a jednak v podobì

rùzných souvisejících diskusí probíhají jak kuloárnì, tak

v rámci programu pøedchozích roèníkù. Takovýmito ever-

greeny jsou konflikty zájmù (letos blok koordinovaný Pet-

rem G. Millerem a Tomem Baborem), digitalizace odbor-

ných èasopisù (blok koordinovaný Andreou Mitchel), etické

otázky (blok koordinovaný Tomem McGovernem) èi dlouho-

bý projekt vytváøející elektronickou formu tutorialu pro

mladé zaèínající autory (koordinuje Peter M. Miller). Samo-

zøejmostí každoroèní konference je pak zasedání valné hro-

mady èlenù ISAJE, letos spojené s volbami témìø komplet-

ního vedení asociace, vèetnì prezidenta a viceprezidenta.

To samo o sobì není obvyklá situace, neboť je tím jednak vy-

boèeno ze zvyklosti postupné výmìny vedení a jednak po

dvou posledních prezidentech (Gerhard Bühringer a Robert

Balster) nebude jistì snadné nalézt na posty prezidenta

a viceprezidenta osobnosti navazující na jejich práci a re-

prezentující mnohovrstevnatost asociace dovnitø i navenek.

Jako každý rok budou i letos pøedstaveny profily dvou

nových èlenských èasopisù a je potìšující, že se stále každý

rok rozšiøuje tematické portfolio v našem oboru a asociace

se postupnì rozrùstá. Otázkou možná je, zda by v brzké bu-

doucnosti nebylo možné spolu s tímto pozitivním trendem

otevøít též otázku motivace stávajících èlenù ISAJE k aktiv-

nìjšímu zapojení do èinnosti spoleènosti. Je škoda, že dnes

existuje pomìrnì hluboký pøíkop mezi aktivním jádrem

spoleènosti a relativnì poèetnou èástí spíše pasivních èlenù.

Zde bezpochyby leží jedno z témat dalších výroèních konfe-

rencí pøi hledání zdrojù motivace pro aktivnìjší zapojení ví-

ce èlenù.

Souèástí doprovodného programu konference v Praze

bude nìkolik workshopù. Workshopy povedou pøední šéfre-

daktoøi amerických èasopisù, jako jsou prof. Babor, prof.

Balster, prof. McGovern a prof. Miller. Tyto workshopy bu-

dou zdarma a budou otevøeny pro širší odbornou veøejnost.

Podrobnosti o nich najdou ètenáøi na internetových strán-

kách Centra adiktologie (www.adiktologie.cz) v prùbìhu

mìsíce srpna.

V letošním roce se v programu objevila další zajímavá

témata. Jedním z nich jsou praktické komplikace a pøekáž-

ky autorù z neanglicky hovoøících zemí pøi publikování

v anglicky tištìných èasopisech a zejména pak èasopisech

s impakt faktorem (IF). V tomto smìru oèekávám zahájení

kontinuální diskuse na toto citlivé téma, ve kterém vidím

stále nepøimìøenì rozevøené nùžky znesnadòující publi-

kaèní vstup této poèetné skupinì autorù. Pro mì samotného

má toto téma mj. ještì zajímavý rozmìr v oblasti aplikace

kvalitativních metod, která je z hlediska jazykové citlivosti

ještì více zranitelná než pøi publikování tradièních, kvanti-

tativnì orientovaných sdìlení. Pøevažující narativní dis-

kurz tìchto prací proto mùže pøedstavovat ještì vìtší pøe-

kážku v publikování v této kategorii èasopisù. Tato pøekáž-

ka se bohužel v dlouhodobém horizontu mùže projevovat

v posilování izolovanosti nìkterých výzkumných témat atd.

Osobnì se velmi tìším na zcela nový bod jednání

ISAJE, kterým je otevøení tématu systematické spolupráce

mezi ISAJE a univerzitami. Vidím v nìm budoucnost

a styèné plochy na mnoha úrovních. Užší vazba mezi tìmito

svìty je pøitom logická. Pregraduální i postgraduální stu-

dijní programy v našem oboru mají mj. pøipravovat studen-

ty na publikování výsledkù jejich práce jak v oblasti kliniky,

tak výzkumu. Jak magisterské, tak doktorské programy

v oboru tedy pøedstavují pro ISAJE silné partnery pro spo-

leèné projekty smìøující ke kultivaci publikaèní praxe, zvy-

šování publikaèních dovedností studentù a absolventù atd.

Vidím zde perspektivu v samotném publikování, tvorbì

publikaèních pravidel, knihovnictví atd. Souèasná finanèní

krize je myslím další dùvod, proè hledat do budoucna efek-

tivnìjší øešení našich spoleèných problémù (mj. stále se zvy-

šující scientometrické požadavky, finanèní nároènost reali-

zace výzkumu atd.), nutí hledat napø. nové zdroje financo-

vání atd. Univerzity a výzkumné instituce jsou z mého

pohledu pøirozeným nejbližším partnerem asociace a do-

mnívám se, že by letošní konference mìla nejen téma otev-

øít, ale souèasnì artikulovat konkrétní termíny a strategie

rozvoje spolupráce v této oblasti a konkrétní cíle pro nejbliž-

ší období.

U posledních dvou témat jsem si položil otázku, zda

jsou to vlastnì nová témata, nebo jen logické vyústìní pøed-

1/ T. F. Babor, K. Stenius, S. Savva & J. O`Reilly (Eds.) Publishing Addiction

Science: A Guide for the Perplexed. London: International Society of Addiction

Journal Editors. Publikace dostupná v PDF formátu na internetových stránkách

ISAJE /PARINT.

Jeden z workshopù povede prof. Peter G. Miller (na fotografii spolu

s autorem èlánku), který èeskému èasopisu Adiktologie významnì pomáhal

napø. ve zlepšování formálních parametrù kvality pro potøeby indexování

v mezinárodních databázích
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chozích diskusí v mìnícím se širším spoleèenském a ekono-

mickém rámci. Možná všechno dohromady. Co je ale nutno

reflektovat, je fakt, že celosvìtovì se náš obor nenachází

v dobré ekonomické kondici, a v kombinaci s mnoha citlivý-

mi až kontroverzními tématy bychom se tím mìli zabývat.

Nenarážím tím pouze na vícekrát diskutované téma zániku

a dramatické restrukturalizace nìkterých významných od-

borných oborových knihoven, ale také na to, že nelze zavírat

oèi nad problematickou politickou a ekonomickou podporou

nìkterých citlivìjších výzkumných oblastí. Myslím si, že by-

chom se mìli více otevøenì vìnovat tématùm, jako je publi-

kování prací v oblasti harm reduction, primární prevence

atd. Propasti, které zde existují, jsou velmi hluboké. Ne-

myslím, že by primárním problémem bylo to, že by nebyl do

tisku napø. pøijat rukopis z dané oblasti. Jistì je ale pro-

blém, pokud je urèitá oblast cílenì dlouhodobì podfinanco-

vána (nebo jsou naopak selektivnì podporovány oblasti sto-

jící v rozporu s evidence based pøístupem), existuje v ní zøe-

telnì ménì kvalitních výzkumných projektù s kvalitními

výstupy a následnì je daný fakt použit jako argument deho-

nestující danou tematickou oblast a znevažující již dosaže-

né výsledky výzkumu. I pøes nesporné kvalitní publikované

práce v prestižních èasopisech je stále problematika harm

reduction nahlížena jako „choulostivá“ a výzkum je podpo-

rován z veøejných zdrojù relativnì ménì. V kontrastu s tím

mùžeme sledovat množství balastu a málo kvalitních sdìle-

ní o primární prevenci v šedé zónì ménì prestižních èasopi-

sù. Je pøitom zøetelná disproporce ve finanèní podpoøe mezi

pøíklady obou oblastí a je zároveò zøejmé, že publikaèní

prostor zde hraje významnou roli. Tím se dostávám až k po-

slednímu tématu svého pøíspìvku, tedy tématu public relati-

ons v ISAJE a obecnì tématu popularizace vìdy a vìdecké

práce v našem oboru. Zde s univerzitami opìt sdílíme spoleè-

ný problém a popularizace výsledkù vìdecké práce by nemì-

la být omezena na simplifikující zkratky v masmédiích, re-

prezentující to, co daný novináø pochopil, èi spíše nepochopil

ze zdrojového èlánku. Zdá se mi proto, že program letošního

roèníku není pouze reflexí posunu „starých“ témat do jiného

kontextu, ale že je souèasnì otevøením témat nových.

(Autor je èlenem ISAJE od roku 2003, je èlenem pracov-

ní skupiny pro neanglicky tištìná odborná periodika a spo-

luzodpovídá za obsah internetových stránek ISAJE. Je sou-

èasnì též spoluautorem jedné z kapitol uèebnice o publiková-

ní v oblasti závislostí – viz odkaz v èlánku – která se

vìnovala problémùm publikování prací aplikujících kvali-

tativní pøístup a metody. V roce 2010 je vedoucím organizaè-

ního výboru výroèní konference ISAJE konané v Praze.)
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Doc. MUDr. et PhDr. Kamil Kalina, CSc., rozeslal dne 13. 6.

2010 „tìm, kterých se to týká“ e-mail s následující informací:

„Ke dni 18. èervna 2010 konèím po tøech letech, ètyøech mìsí-

cích a jedenácti dnech svoje pùsobení ve funkci øeditele sekce

protidrogové politiky Úøadu vlády Èeské republiky, národ-

ního protidrogového koordinátora a výkonného místopøed-


