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EDITORIAL 

Vážené kolegyně a kolegové, milí čtenáři, 

bylo mi ctí přijmout nabídku role hostujícího editora tohoto čísla časopi
su Alkoholismus a drogové závislosti a pomoci prof. Novotnému s jeho kon
cipováním a vyladěním. Bylo v tom pro mě mnoho symbolického. Jednak 
jsem měl k tomuto slovenskému projektu, jehož část výsledků je v tomto 
čísle představena, velmi osobní vztah a jednak si cením Vladovi podpory 
mladým autorům a začínajícím výzkumníkům. To na Slovensku, tak jak 
mám možnost více a více poznávat jeho individualitu, zase tak časté není. 
Tento editorial vnímám současně jako takovou naši společnou reflexi obou 
těchto aspektů, neboť jsme v posledních letech vícekrát tato témata do 
hloubky diskutovali jak v rovině obou našich časopisů, tak rovině praktické 
a teoretické výuky a přípravy ve zdravotnických oborech a pomáhajících 
profesích. "Projekt evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov 
zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona" je v mnoha ohledech unikátní . 
Dovolte mi proto několik poznámek, které mi v jeho kontextu přijdou pod
statné a které j sem vnímal též ze strany právě Vlada Novotného jako něco, 
čemu je třeba pomoci a na co je dobré upozornit. 

Pokud si pozorně prohlédnete veřejně dostupnou závěrečnou zprávu 
projektul zjistíte, že autorský kolektiv je složen téměř výhradně z mladších 
výzkumníků. Samozřejmě, že tento fakt představoval určité riziko od sa
mého začátku a některé jeho negativní aspekty se v průběhu realizace také 
objevily, nicméně na poli adiktologického výzkumu jde v projektu takového-
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to rozsahu o věc v našich poměrech neví danou, odvážnou a zasluhující si 
ocenění. Tým prokázal, že to nebyla drzost a nepřiměřená ambice. Tým na
opak dokázal , že Slovensko je schopné složit autorský kolektiv i na tak slo
žitý projekt a zdárně jej také dokončit. Opakovaně jsem byl v minulosti úča
sten někdy až trapně dehonestujících situací, kdy začínající výzkumníci byli 
vystaveni pro mě osobně dosti těžko pochopitelnému tlaku, že chtějí a plá
nují něco špatného a to jen proto, že mají odvážné/neobvyklé plány a před
sevzetí. Mojí odpovědí těm několika skeptikům je, že zde je zpráva, zde je 
důkaz v podobě článků (a další články již byly publikovány např. též v zah
raničních časopisech) , že to jde. Ledacos lze projektu vytknout a ledacos lze 
vytknout též v tomto čísle publikovaným článkům. Jedna věc je ale naprosto 
jistá, autorský tým prokázal až překvapivou vitalitu a vůli práci dokončit. 
Prokázal profesní připravenost zvládnout náročnou výzkumnou práci a tuto 
práci řádně publikovat. Úroveň těchto publikací je přitom dobrá a nejedná 
se v našich podmínkách o žádné druhořadé práce a nemusel by se za tyto 
články stydět žádný ze zkušenějších a starších kolegů v obou našich zemích . 
V tomto směru právě vidím též úžasnou roli tohoto národního slovenského 
časopisu v tom, že vytvořil prostor pro tématické číslo a dal jasný signál , že 
mladí autoři jsou podporováni a že jim současně není třeba přizpůsobovat 
kritéria, protože oni zvládnou stejná kritéria, jako ti zkušeněj ší . Vladovi 
v tomto směru patří můj velký dík nejen za roli konzultanta projektu, ale 
současně též roli staršího kolegy, který autorský tým podpořil odborně i mo
rálně a jako šéfredaktor dohlédl na vzniklé články. V tomto směru plní časo
pis jednu z funkcí , která byla letos v Praze na 10. zasadání mezinárodní 
asociace editorů adiktologických časopisů (ISAJE) v záři diskutována. Zej
ména zástupci časopisů jako je Addiction nebo některých významných ame
rických časopisů našeho oboru opakovaně apelovali, abychom se nevzdávali 
role národních časopisů a plnili trpělivě tuto funkci, neboť příprava mla
dých výzkumníků a vědeckých pracovníků, stejně jako kliniků, je zárukou 
další kultivace našeho oboru a posouvání jeho hranic. Současně touto gene
rační kontinuitou nezajišťujeme pouze budoucnost oboru, který má ve spo
lečnosti ne zastupitelné místo, ale zajišťujeme též jeho další otevírání smě
rem k dalším odbornostem, abychom tyto odbornosti mohli a dokázali inte
grovat. Adiktologie dávno není pouze medicínský obor a kromě dalších zdra
votnických odborností se v ní uplatňují samozřejmě take další profese, jichž 
se dotýká problém užívání návykových látek a s ním spojených důsledků -
závislost je pouze jedním z mnoha možných a někdy nikoli nejdůležitějších 
či nejvíce devastujících důsledků . V tomto smyslu je právě prezentovaný 
projekt dobrou ukázkou mezioborovosti. Ukazuje, jak důležité je, abychom 
dokázali vnímat a reagovat na složité kontextuální vazby směrem ke krimi
nologii a trestnímu právu. V těchto oblastech je většina z nás pouze samo
uky a s větší či menší mírou porozumění se snažíme tyto obory ve své práci 
zohlednit. Bylo pro mě velmi poučné sledovat naročnou komunikaci v pro-
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jektovém týmu např. právě v tomto rozměru, kde se museli mezi sebou do
rozumět zástupci různých oborů. Když jsem sledoval např. některé z roz
prav nad trestně-pravními nebo kriminologickými tématy, velmi často jsem 
si kladl otázku, zda tým zvládne propojit tyto aspekty dohromady a udělat 
z nich konzistentní závěry. Práci jim neusnadňovali ani oba hlavní oponen
ti. Jean-Paul Ground (Centrum pro výzkum závislostí při Univerzitě 

v Utrechtu), stejně jako Krzystof Krajewski (Katedra kriminologie Jage
lonské university) patří mezi špičky ve svých oblastech oboru a své posudky 
v průběhu práce stavěli jako velmi fundované kritické rozbory výzkumného 
procesu a jeho výsledků . Zřejmě největší podíl na úspěšném dokončení pro
jektu měl tandem Tatiana Hičárová a Silvia Miklíková. Obě se se svojí rolí 
vyrovnaly se ctí a je vůbec celkově zajímavé, že pro projekt byla typická 
určitá genderová nevyváženost. Po lopatě řečeno, s ženami tento projekt od 
začátku stál a padal. I to byla zajímavá zkušenost pro vnějšího pozorovate
le. Obě uvedené dámy, stejně tak i další členky výzkumnéhu týmu skutečně 
nenechaly na pochybách, že to s projektem myslí vážně a že si svoji práci 
umí udělat . Mužská část týmu měla myslím velmi často co dělat, aby udrže
la krok a bohužel musím říci, že se jí to občas nedařilo. 

V průběhu projektu jsem si též kladl otázku, zda fakt, že je projekt fi
nancován a administrativně zajištěn ze strany OSF, může mít vliv na jeho 
průběh a výsledky. Jako jeden ze tří supervizorů (spolu s advokátkou 
Mgr. Hanou Gajdošíkovou a epidemiologem MUDr. Tomášem Zábranským, 
PhD.) jsem měl možnost procházet projektovou dokumentaci od samého 
začátku. Díky skutečně dobré spolupráci se pracovníky jednotlivých tří kom
ponent, jsem měl možnost se seznámit také s prací uvnitř těchto skupin. 
Nezávíslost a určitá zdravá míra odstupu naopak projektu pomohly. Tvůrčí 

atmosféra byla i přes náročnou komunikaci a obtížné situace záviděnihodná 
a byla na hony vzdálená někdy až příliš upjatému prostředí velkých kamen
ných výzkumných institucí. Navíc ony zde zastoupeny a implicitně přítomny 
byly projektovými partnery byla různá pracoviště z obou zemí: Katedra so
ciálnej práce, Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica), Národné monitoro
vacie centrum pre drogy SR, Katedra psychologie, Univerzita Palackého 
v Olomouci, Ústav verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických 
vied Univerzity Komenského). V tomto směru byla finanční podpora OSF 
velkou výzvou pro tuto výzkumnou skupinu a ta svoji šanci dokázala využít. 
To je dobrá zpráva a moc by se mi chtělo říci, že kéž by bylo více takovýchto 
počinů. Jsem si jistý, že některé výstupy vyvolají polemiku a diskusi . To je 
ale jejich cílem. Vždyť projekt se dotýkal témat, z nichž mnohá nejsou 
uvnitř odborné společnosti dostatečně diskutována nebo jsou zkreslena mé
dii a politikou. Projekt ale také nepřímo ukázal to, co samozřejmě je známo 
dlouho, totiž že díky využití šikovných terénních pracovníků lze proniknout 
i do populací uživatelů, kam běžné léčebné programy nemají dosah a že tato 
skupina profesionálů představuje nejen nezastupitelný segment veřejno-
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-zdravotních a sociálních intervencí, ale také efektivní nástroj pro sběr dat 
v terénu. 

Jako člen redakční rady časopisu bych si přál, aby do redakce chodilo ví
ce prací, jako jsou následující zveřejněné články a současně, aby projekt ja
ko byl tento, podpořil spolupráci mezi našimi zeměmi a vedl k dalším spo
lečným aktivitám. 
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