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VÁŽENÉ KOLEGYNÌ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,

èíslem 1 roku 2011 vstupuje èasopis Adiktologie do roku
svých kulatých 10. narozenin. Deset let je dlouhý èas jak
v životì lidském, tak v životì èasopisu. Prošli jsme za tu dobu s Adiktologií skuteènì zajímavou cestu. Když v roce 2001
vyšlo první èíslo, nebylo pøíliš jasné, zda se i pøes velkou
snahu podaøí celý proces budování oborového èasopisu dokonèit. Sympatická grafická identita, nasazení kolegù ve
výkonné redakci ani prvotní výrazná podpora donorù nebyly zárukou, že se vše podaøí. Deset let nám ale dává dostatek podkladù pro bilancování a jsou dokladem toho, že lidé
stojící za èasopisem svoji práci udìlali dobøe a pro obor zajistili, aby mìl dùstojného reprezentanta, který snese srovnání jak s renomovanými domácími èasopisy, tak s èasopisy
zahranièními.
Adiktologie zmìnila v prùbìhu své existence svoji grafickou podobu i formát. Pøestože za všemi hlavními zmìnami stály ekonomické dùvody, ukazuje se, že zmìny byly posunem k lepšímu též ve funkènosti. Èasopis dospìl ke kompromisu mezi originální grafickou podobou a požadavky na
funkci. Kompromis je to z mého pohledu více než zdaøilý.
Ruku v ruce s tìmito zmìnami jsme se pokusili o maximální
profesionalizaci chodu výkonné redakce. V pøedchozích editorialech jsem se vícekrát vìnoval tomu, že èasopis splnil
požadavky Rady vlády pro vìdu a výzkum (RVVaV) a byl
zaøazen na seznam uznávaných odborných èasopisù v ÈR.
Kritéria, která na sebe tento proces vázal, jsme se však rozhodli posunout dál. Díky velmi dobré spolupráci s ISAJE,
zejména pak s profesorem Petrem Millerem, se podaøilo dotáhnout všechny úpravy èasopisu tak, aby splnil pøísná kritéria pro indexování v mezinárodní databázi SCOPUS, a na
podruhé se podaøilo dosáhnout jeho akceptování v tomto
systému. Èasopis se tak posunul do vyšší kategorie èasopisù s mezinárodním indexováním, což postupnì vedlo nejen
k dalším zlepšením ve formální rovinì, ale také ke zvýšenému zájmu o publikování v nìm a zvýšení jeho celkové odborné hodnoty. Vyšší konkurence a dùraz na kvalitu dávají postupnì èasopisu novou energii jak z hlediska tematické
skladby pøíspìvkù, tak z hlediska zájmu o rubriky, které se
v minulosti nedaøilo pravidelnì obsazovat pøíspìvky.
Paradoxem výše popsaného procesu vývoje èasopisu se
stala jeho finanèní podpora. Nejdøíve se jednalo o užiteèný
facilitaèní prvek. Èasopis se uèil hospodaøit a chovat se více

ekonomicky. Docházelo k pøirozené restrukturalizaci nákladù. To se odráželo pøedevším v tom, že èasopis má i pøes
znaèný postupný nárùst nákladù na tisk a další služby již
nìkolik let stále stejný roèní rozpoèet. Ekonomická krize
a vývoj problémù v dotaèním systému se však dotkly i jej.
Propad pøíjmù èasopisu v roce 2011 pøesáhl hranici dvou
tøetin roèního rozpoètu. To je za bìžných podmínek prakticky pro odborný èasopis zcela likvidaèní situace a koneckoncù okolo sebe mùžeme nyní vidìt, že nìkteré èasopisy v naší
zemi skuteènì zanikají nebo jsou tìsnì pøed zánikem. Spolu
s výkonnou redakcí jsem proto zasedl a zaèal hledat øešení
souèasné krizové situace. Zánik èasopisu by samozøejmì
znamenal vážné ohrožené postupnì se rodící úspìšné linie
ve vzdìlávání i výzkumu v našem oboru a èasopis je zde jakousi jeho výkladní skøíní. Je spolutvùrcem jeho identity
a jeho zánik by mohl narušit jak samotný emancipaèní proces oboru adiktologie, tak by zpùsobil v podstatì nejradikálnìjší informaèní útlum z hlediska mezioborového dialogu,
jaký polistopadová éra v této oblasti pøinesla. Èasopis pomáhá vytváøet oborové hranice a podporuje též interoborový dialog – publikují v nìm kolegové z pøíbuzných oborù a je
sledován mnoha odborníky v Èeské i Slovenské republice,
kteøí s naším oborem pøicházejí do kontaktu. Rád bych, aby
se nám podaøilo najít øešení nejen pro rok 2011, ale i pro roky následující, a souèasnì vìøím, že letošní postoj hlavních
donorù bude pøehodnocen a výše uvedené širší souvislosti
budou lépe reflektovány. Jako šéfredaktor cítím za zvládnutí souèasné situace urèitou míru odpovìdnosti a s kolegy
se snažíme, abychom dokázali souèasnou situaci zvládnout
tak, aby nedošlo k jakékoli újmì formální i odborné stránky
èasopisu.
Pro jubilejní desátý roèník jsme pøipravili nìkolik ètenáøských dárkù. První z nich se týká tématu alkoholu a zaèali jsme jej pøipravovat v polovinì minulého roku. Jádro
tvoøí pøeklad nové strategie Svìtové zdravotnické organizace (WHO) pro alkohol. Jedná se o dokument, který je trochu
jiný než ty pøedešlé. Posouvá diskusi o další významný krok
dál zejména ve své otevøenosti a kritiènosti. Je osvìžující
sledovat, že diskuse o alkoholu zaèíná koneènì dostávat více realistickou a racionální podobu i u dokumentù na takto
vysoké politické úrovni. Je dùležité si uvìdomit, že v minulosti nebylo vždy jednoduché v podobných dokumentech pøi-
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pustit, že nìkteré z prosazovaných a èasto velmi nákladných preventivních strategií nejsou úèinné, èi jsou dokonce
nìkdy kontraproduktivní. Není také politicky jednoduché
øíci nahlas, že jedním z nejúèinnìjších pøístupù vùèi užívání
alkoholu je pøimìøená ekonomická represe a rùzné další typy vzájemnì provázaných restriktivních opatøení. Jedná se
totiž èasto o nepopulární témata, jako jsou napø. snížené
sazby pojistného plnìní (napø. u dopravních nehod zpùsobených pod vlivem alkoholu), vliv na poøadí v èekacích listinách u transplantací atd. V mnoha zemích ukazuje praxe,
že právì tento pøístup vede k reálné zmìnì chování. Otištìní plné verze pøekladu strategie WHO je souèástí širší dohody uvnitø ISAJE, o které se rokovalo v záøí 2010 na výroèní
konferenci ISAJE konané v Praze. Je snahou ji co nejvíce
zpøístupnit v národních jazycích širší odborné veøejnosti
a pro èeské vydání se nám podaøilo získat mj. komentáø jednoho z významných èlenù ISAJE prof. Thomase McGoverna, který v záøí vystoupil na pùdì naší fakulty s veøejnou
pøednáškou vìnovanou léèbì závislostí a spiritualitì. Celý
výstup jsme pøipravili díky mezinárodní spolupráci v rámci
èesko-gruzínského projektu našeho Centra adiktologie a zapojena do nìj byla také Spoleènost pro návykové nemoci
ÈLS JEP a sekretariát RVKPP. Rád bych proto podìkoval
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svým kolegùm, kteøí pomohli pro tento úkol získat finanèní
prostøedky a zajistit, aby jej Adiktologie mohla uveøejnit
v plném rozsahu.
Pro další èísla letošního roku pak pøipravujeme nìkolik podobných ètenáøských dárkù, jimiž bychom rádi jednak
zatraktivnili jejich koneènou podobu a jednak jimi dùstojnì
oslavili 10. jubileum. Jsem rád, že se stále více z vás zapojuje do rùzných ètenáøských resp. autorských aktivit a rádi
bychom v tomto smìru pokraèovali. Èasopis by mìl více reflektovat praktická klinická témata a tento požadavek
v žádném pøípadì nestojí proti nutnosti udržet co nejvyšší
úroveò pro publikování originálních výzkumných sdìlení.
V prùbìhu roku také uvidíme, jak se bude vyvíjet ekonomická situace, a zda bude nutné pøistoupit ke zvýšení ceny
pøedplatného, což vnímám jako krok, ke kterému bychom
pøistupovali až po vyèerpání všech jiných možností jak èasopis udržet.

V Praze 1. bøezna 2011
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
šéfredaktor èasopisu

