
pro Prahu a náš obor ubìhlo hektické záøí. Dvì významné

konference, které se zde odehrály soubìžnì ve stejném èase,

vtiskly do procesu diskusí o mnoha citlivých souèasných té-

matech nesmazatelnou stopu. Nechci se ale nyní v editoria-

lu vìnovat konferenci o drogové politice evropských mìst

(o které si mùžete pøeèíst množství informací na jejích vlast-

ních internetových stránkách www.urbandrugpolicy.com

a v supplementu Adiktologie 2010), rád bych se naopak vì-

noval druhé z akcí. Ta byla pomìrnì nenápadná a málokdo

vlastnì vìdìl, že vùbec nìjaká „druhá akce“ v Praze bìží.

Ona je tak trochu již tradiènì takto nenápadná a je to tak

možná dobøe. Tato konference, která vlastnì není konferen-

cí v pravém smyslu slova, ale spíše uzavøeným sympoziem

a zasedáním Mezinárodní asociace editorù adiktologických

èasopisù (ISAJE), je pøitom nìèím velmi výjimeèným. Sna-

žil jsem se trochu ve svém èlánku v minulém èísle Adiktolo-

gie (Miovský, M. (2010). Nové výzvy, nebo stejná témata

v novém kontextu? Výroèní konference International Socie-

ty of Addiction Journal Editors (ISAJE). Adiktologie, (10)2,

130–132) naznaèit, o èem letošní setkání bude. Dovolte mi

proto nyní, abych krátce reflektoval prùbìh a obsah celé ak-

ce a pokusil se zdùraznit nìkteré rozmìry, které se mi jeví

být pro náš èasopis a tuzemský kontext dùležité.

Reflexi mohu zaèít úsmìvnou historkou. Hned první

den, ještì pøed zahájením akce, kdy teprve zasedal øídicí

výbor ISAJE, jsme zjistili, že letošní roèník je jubilejním

10. roèníkem. Tohoto faktu si nikdo nebyl do té doby vìdom

a zjistili jsme to náhodou pøi dohledávání materiálù z pøed-

chozích roèníkù. Asi je to symbolické – nikdo to prostì nepo-

èítal a nezdálo se to být až tak dùležité. Pøitom právì exis-

tence ISAJE (plným originálním názvem International So-

ciety of Addiction Journal Editors) dala do pohybu mnoho

dùležitých vìcí, facilitovala diskusi o interdisciplinární po-

vaze našeho oboru a jeho specifikách na poli vìdy v kontex-

tu publikování výsledkù vìdecké a klinické práce. Velmi se

mi líbí pøirovnání Asociace k tepnám v lidském tìle. Výsled-

ky vìdecké a klinické práce, to jsou tisíce a miliony krvinek,

které jsou nositeli dùležitých poselství, našeho vìdìní

a vlastnì života oboru, a ty musí nìkudy být dopraveny na

to správné místo, kde jsou potøeba. Tepny, které je tam do-

pravují, to jsou desítky èasopisù v oboru. Nìkteré jsou velké

a dravé a dopravují obrovské množství poznatkù zásadního

významu. Jiné jsou menší, krev v nich teèe pomaleji, ale do-

putuje na své místo, do urèeného regionu. Editoøi tak vlast-

nì doslova drží prst na tepu oboru. Jsou jakýmisi správci

systému. ISAJE tak vytváøí pùdu pro výmìnu zkušeností

mezi editory a menší a mladší èasopisy se uèí od tìch star-

ších a renomovaných. Je to obrovská pokladnice zkušeností

a je fascinující sedìt uprostøed diskusí pøedních osobností

vìdy v našem oboru a souèasnì lidí, jejichž rukama roènì

procházejí stovky a tisíce èlánkù, kteøí je hodnotí, tøídí a po-

máhají autorùm dotahovat až k publikaci. ISAJE je vlastnì

taková trochu zláštní komunita, mající svá vlastní pravidla

komunikace, mající vlastní život a ovlivòující to, co bychom

mohli oznaèit za kritéria kvality práce dobré redakce nebo

standard toho, jak má být publikována „dobrá vìda“.

Ve zmínìném èlánku v minulém èísle jsem si kladl

otázku, zda letošní zasedání bude nìèím opravdu nové, ne-

bo pùjde spíše jen o starší nápady a myšlenky, kterým dáme

nový kabát. Ono to nakonec bylo tak trochu obojí. Reprezen-

tanty nového a opravdu zásadního jsou zøejmì tøi oblasti.

První tvoøí naprosto jasný a vyhranìný postoj vùèi publiko-

vání témat ve vztahu k alkoholu a obecnì témat týkajících

se aplikace výsledkù v praxi. Prof. Thomas McGovern (kte-

rého mohli vidìt návštìvníci jeho veøejné pøednášky den

pøed konferencí v Praze ve støedu 29. záøí) vystoupil se zá-

sadním pøíspìvkem týkajícím se souèasné strategie a doku-

mentù WHO. Vìtšina èasopisù jednoznaènì potvrdila zá-

jem, že bychom jako síť mìli pomoci rychleji a pøesnìji pøe-

nášet informace do národního kontextu a že bychom mìli

být možná též razantnìjší v podpoøe a komentáøích. Jinými

slovy, pokud se nìkteré ze zodpovìdných institucí staví

k problematice ponìkud vlažnì a podpora není odpovídající,

mìly by to být právì èasopisy, které proces diseminace pod-

poøí a facilitují. Právì pro oblast alkoholu jde zøejmì o velmi

zásadní posun. Mimochodem, tento posun diskurzu byl prá-

vì druhým tématem, které chci zmínit. Jakoby konference

konaná ve stejném èase o tøi ulice dál v Obecním domì vìno-

vaná drogové politice byla vlastnì takovým paralelním pro-

cesem. Èasopisy, které vìtšinou jsou velmi rezervované

a jejichž editoøi jsou spíše pozorovateli diskusí èi jejich mo-

derátory, vnášely na zasedání do diskuse èasto vyostøená

stanoviska. Bylo zøejmé, že došlo k posunu, a bylo zøejmé, že

pùjde o dlouhodobìjší proces a že dochází k promìnì kon-
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textu – otevírají se komplikované a citlivé otázky angažova-

nosti vìdy a vìdcù v drogové politice a nutnosti opustit èi

minimálnì zpochybnit nemožnost vzdát se postoje (zdánli-

vé) nezávislosti a odstupu. Tøetí novinkou, která mì pøe-

kvapila, bylo znovuposunutí hranice diskuse o etice publi-

kování a výzkumu. Domníval jsem se, že jde o téma, které

dostalo na pøedchozích zasedáních jasné rozmìry a je na-

staveno. Opak byl pravdou. Prof. Thomas Babor (který byl

k vidìní a slyšení 29. záøí na již výše zmínìné veøejné pøed-

nášce také) je neúnavný motor a èlovìk, který tématu etiky

zasvìtil podstatnou èást své práce. Na zasedání pøedstavil

další smìr v práci na etických normách a znovu byl diskuto-

ván vysoce problematický rozmìr publikování výsledkù

studií, u kterých není zøejmý pùvod finanèních prostøedkù

nebo je jasné, že tyto prostøedky pocházejí od producentù

napø. tabákových výrobkù nebo alkoholu. Ujasòovaly se

podmínky publikace takových prací, nutnost mnohem tvrd-

šího pøístupu a nezbytnost deklarace zdrojù podpory. Není

problém, aby pro vìdu i praxi byly využívány tyto prostøed-

ky. Problém je, pokud se tento fakt zamlèuje nebo není in-

formace úplná (napø. že prostøedkù bylo více, než je dekla-

rováno, nebyly standardnì použity nebo donor mohl zasa-

hovat do odborné práce a zkreslit jakýmkoli zpùsobem

výsledek). I takto ožehavá témata jsou na pùdì ISAJE dis-

kutována, a to s otevøeností, s jakou se v našem oboru lze

setkat opravdu výjimeènì.

Èím letošnímu zasedání pøispìla naše zemì kromì or-

ganizace setkání? Dostali jsme možnost organizovat bìhem

zasedání dva workshopy v hlavním programu. Na oba pøija-

li pozvání editoøi nìkolika vìtších èasopisù, které jsem oslo-

vil. S profesory Balsterem (USA) a Baborem (USA) jsme

pøipravili workshop na téma možností a limitù spoluprace

mezi ISAJE a univerzitami, který vzbudil opatrný zájem.

Doposud toto téma pøíliš diskutováno nebylo. Nicménì

z následné kuloární diskuse bylo zøejmé, že téma je vlastnì

starým tématem v novém kabátu, jen to tak nikdo nepojme-

noval. Já sám jsem netušil, že se vlastnì trefím do nìèeho,

o èem nemalá skupina èlenù ISAJE již déle uvažuje, jen to

nikdy nebylo jasnì pojmenováno a ohranièeno a nebyla tak

naléhavá potøeba toto téma øešit. Podobnì dopadl druhý

workshop vìnovaný podpoøe (zejména mladých a zaèínají-

cích) autorù z neaglicky hovoøících zemí. Zde se jedná

o mnoho let rozvíjené téma. Ukazuje se ale, že nìkteré z roz-

mìrù vyžadují pøesnìjší specifikaci. Napø. frekventovaný

pocit diskriminace mùže skuteènì být v mnoha pøípadech

oprávnìný. Bohužel ale také v mnoha pøípadech pouze za-

krývá nekvalitní práci a chybnì/nedostateènì pøipravený

rukopis.

Pokud mohu hodnotit probìhlý roèník setkání èlenù

ISAJE, pak musím s uspokojením øíci, že jsme jako hostitel-

ská zemì podali dobrý výkon. Po organizaèní stránce nic zá-

sadního nezaskøípalo a kolegové odjíždìli spokojení s prù-

bìhem a zajištìním akce. Z hlediska obsahu jsme pak mys-

lím zdárnì zvládli pøipravit a prezentovat nové pohledy na

nároèná témata a souèasnì jsme samozøejmì nezapomnìli

ani na prezentaci naší zemì, drogové situace zde a stavu vý-

voje služeb. Naše fakulta díky podpoøe souèasného dìkana

a vedoucího redaktora Adiktologie prof. Tomáše Zimy po-

mohla spolu se Sdružením SCAN vytvoøit skvìlé zázemí ne-

jen pro samotné zasedání, ale také pro sérii ètyø samostat-

ných veøejných pøednášek doprovázejících hlavní program

a specializovaného workshopu pro mladé vìdecké pracovní-

ky zamìøeného na publikování v mezinárodních èasopisech.

Velmi bych si pøál, aby nám podobné akce více a více pomá-

haly zaøadit se do skupiny zemí, které vìdí, proè a kam

v našem oboru smìøují, a které jsou schopny realizovat kva-

litní projekty a jsou dobrým a atraktivním partnerem pro

nejrùznìjší mezinárodní akvitivity. Myslím, že si to již ne-

musíme opakovanì dokazovat. Domnívám se, že zcela staèí,

když budeme dál dìlat svoji práci dobøe a komunikovat se

svými sousedy a mezinárodními partnery. Naše pozice

a jméno ve svìtì jsou v našem oboru dnes dùležitou dosaže-

nou hodnotou a je stále více zøejmé, že díky užasnému nasa-

zení a neutuchající motivaci vìtší èásti kolegù v oboru jsme

vnímáni jako zemì, kde se i pøes nepøíznivou ekonomickou

situaci a problematickou politizaci a medializaci daøí zlep-

šovat praxi, výuku a výzkum.

V Praze 3. øíjna 2010

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

zástupce vedoucího redaktora

(Fotografie z konference otiskujeme na 2. stranì obálky.)
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