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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-
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sedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky1.“

Konèí tedy ve funkci nejvyššího úøedníka, odpovìdného za

podobu a realizaci drogové politiky v ÈR, což vybízí k ohléd-

nutí za tím, co jeho pùsobení ve výše uvedených funkcích

pøineslo èi odneslo. Chci se o to na následujících øádcích po-

kusit, ale musím upozornit na riziko osobního zkreslení,

protože jsem ve stejné funkci rovnìž nìkolik let praco-

val a pak mám k dispozici pouze informace „z venku“

a z e-mailové korespondence.

� PROTIDROGOVÁ HOUPAÈKA
Z odstupu pùsobí èeská drogová politika jako nevypoèitatel-

ná houpaèka. Od roku 1993, který lze díky založení tehdejší

Meziresortní protidrogové komise (dnes RVKPP) a pøijetí

první vládní koncepce2 považovat za poèátek èeské drogové

politiky, se na postu, který Kamil Kalina opouští, vystøídala

øada lidí. Nìkteøí byli vyhozeni politiky (Bém, Radimecký),

jiní odešli z vlastního rozhodnutí. Bém, Radimecký a Kalina

zde pracovali nìkolik let a po tìch prvních dvou následoval

rychlý sled jiných, kteøí se zdrželi jen pár mìsícù. Sekretari-

át RVKPP pak pracoval patrnì díky jisté setrvaènosti. Dou-

fejme, že se to nebude do povìstné tøetice opakovat nyní.

� VELKÁ OÈEKÁVÁNÍ
Pøestože v dobì pøed „tøemi lety, ètyømi mìsíci a jedenácti

dny“ probíhalo na èerstvì uvolnìné místo øeditele sekreta-

riátu RVKPP výbìrové øízení, byl tehdy Kamil Kalina, kte-

rý se ho neúèastnil, do své funkce tzv. politicky jmenován.

Nevím, jak to vnímali ostatní, ale já v tom vidìl pøíslib mož-

ných pozitivních zmìn ve fungování sekretariátu RVKPP,

který již nìkolik let fungoval chaoticky, a navýšení finanè-

ních prostøedkù na kofinancování služeb, které se od roku

2005 zaèaly tenèit.

Kdo Kamila Kalinu zná, snad mi dá za pravdu, že je té-

mìø až renesanèní èlovìk. Léta pracoval v psychoterapeu-

tické praxi, vìnuje se pedagogické práci v oboru dnes zva-

ném adiktologie, vede psychoterapeutický výcvik, publikuje

odborné stati, vìnuje se i vlastní literární tvorbì, je rytíøem

Øádu sv. Lazara Jeruzalémského a komtur pražské komen-

dy. Je vzdìlaný, má velký pøehled nejenom ve svém oboru,

umí být pøíjemný a vtipný, ale i nepøíjemný, pøezíravý, až

arogantní vùèi lidem kolem sebe, což mùže dobrý dojem

z nìj jako z odborníka v oboru adiktologie ponìkud kazit.

S jeho nástupem do funkce nejvyššího drogového úøedníka

se pojila otázka, je-li také dobrý manažer.

Problém velkých oèekávání asi je, že jsou pøílišná,

a proto se málokdy naplní. Což se bohužel stalo i v pøípadì

oèekávání od Kamila Kaliny. Ukázalo se, že umí celou øadu

vìcí vèetnì napø. pøedsedání Horizontální skupinì pro dro-

gy Rady EU v dobì èeského pøedsednictví a pøednášení sta-

novisek EU na pùdì OSN, ale manažer a týmový hráè

patrnì není.

� PODIVNÉ DÌDICTVÍ
V dobì svého odchodu z funkce nechává svému nástupci

skuteènì podivné dìdictví. Za dobu jeho pùsobení se rozpo-

èet RVKPP snížil nejménì o 12,5 mil. Kè, takže celkovì do-

šlo k jeho poklesu mezi lety 2005–2010 o 22,5 mil. Kè, což je

z pùvodních 105 mil. Kè hodnì. Co se týká rozpoètu RVKPP,

jeho výše se vrátila kamsi do roku 1998, tedy o 12 let zpát-

ky. Nejcitelnìji to dopadá na poskytovatele služeb pro uži-

vatele návykových látek, kteøí jsou na dotacích RVKPP zá-

vislí. To, že se politici rozhodnou nesystémovì škrtat, se stá-

vá. V tomto ohledu lze Kamilovi Kalinovi ale vyèíst, že proti

tomu veøejnì nevystoupil, nebil na poplach nebo nepohrozil

odchodem z funkce.

Dalším neúspìchem Kaliny je skuteènost, že letošní

dotace RVKPP dosud nedorazily k poskytovatelùm služeb.

Tak pozdì je poskytovatelé služeb dostávali nìkdy v roce

1997, tedy pøed nìjakými 13 lety. Kalina to vysvìtluje tím,

že musel dotace zastavit, protože dotaèní výbor, který pra-

coval pøi sekretariátu, nemìøil dotace všem stejnì. Nevím,

je-li tomu tak, ale v žádném pøípadì to neomlouvá manažer-

ské selhání, které za tím stojí. Jako manažer mìl zajistit,

aby bylo mìøeno všem stejnì od samého poèátku.

A do tøetice. Od roku 1999 se sekretariát RVKPP sna-

žil zprùhledòovat své dotaèní øízení a dávat poskytovate-

lùm služeb i protidrogovým koordinátorùm informace, co

vedlo ke snížení navrhované výše dotace tak, aby se mohli

pro pøíští rok ze svých pøípadných chyb pouèit. Letošní do-

taèní øízení nás opìt vrátilo do doby kolem roku 1998. Ne-

jen, že bylo zastaveno a znovu obnoveno a výsledky pøehod-

nocovány, ale ještì na nì bylo uvaleno informaèní embargo,

takže poskytovatelé služeb žádné zpìtné informace respek-

tive hodnotící formuláøe nedostali. Z tohoto úhlu pohledu

nás Kamil Kalina namísto dopøedu dovedl o nìjakých 12 až

13 let zpìt do naší minulosti.

� NAPIŠ DOPIS
V americkém filmu Traffic – Válka gangù mne zaujala scé-

na, kdy jeden „protidrogový koordinátor“ pøedává funkci

novì nastupujícímu a pøitom mu pøedává dva zalepené do-

pisy. Pøitom vysvìtluje, že stejné dopisy dostal od svého

pøedchùdce, který mu k tomu øekl: „Až se poprvé ve své

funkci dostaneš do úzkých, otevøi první dopis. V nìm byla

rada, abych vše, za co mnì kritizují, svedl na svého pøed-

chùdce. Druhý dopis jsem mìl otevøít v okamžiku, až se do

úzkých dostanu podruhé. Když jsem jej otevøel, stálo tam

pouze: napiš dva dopisy.“ Osobnì si myslím, že Kamil Kali-

na mìl napsat své dva dopisy hned po skonèení èeského

pøedsednictví, jak v té dobì také avizoval. Možná by po nìm

pro Jindøicha Voboøila, který jej ve funkci vystøídal, nezby-

lo tolik podivného dìdictví.
1/ V dalším textu používána zkratka RVKPP.

2/ Jejím autorem byl Kamil Kalina.


