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Vážené kolegyne akolegové, 

čas je neúprosný a nekdy je jeho tempo témer k nesledování. Rok 2015 je 
rokem dvou výročí, které v České republice stojí bezesporu za povšimnutí 
a která mají svuj odraz a vliv také na Slovensku. Pokusím se obe tato vý
ročí krátce reflektovat práve v tomto naznačeném kontextu. Vlednu 2015 
tomu bylo presne 15 let, kdy finišoval zámer etablovat v ČR vlastní národní 
časopis. V breznu to pak bylo 15 let, kdy svetlo spatnlo první číslo časopisu 
Adiktologie. Mnozí si možná pamatují diskuse, které z počátku byly bourlivé 
a odrážely jak nekterá očekávání, tak obavy. Čas trhloponou a je videt, že 
ani jeden z radikálních scénáru se nenaplnil. Adiktologie nehrozila existenci 
Alkoholismu a drogových závislostí a naopak facilitovala autorský potenciál. 
Ani jeden z časopisu netrpí nedostatkem textu a oba plní svoji roli a mys
lím, že se velmi zdanIe doplňuj L Ani Adiktologie (stejne jako ADZ či jiné 
národní časopisy) nemá na ružích ustláno a nestal se z ní prestižní meziná
rodní časopis. Proste dál trpelive plní svoji roli národního časopisu a bojuje 
o své ekonomické prežití a současne oba časopisy udrž ely komunikaci pres 
členy redakčních rad. Pro čtenáre obou zemí je pak současne za velmi pnja
telný nízký peníz dostupná rada slušne napsaných článku ve velmi širokém 
tematickém spektru a společne tak vytvá:fíme pomerne pestrou nabídku do
stupných článku pomáhajících formovat klíčová témata a reflektovat vývoj 
oboru na domácích scénách. 

Druhé výročí je kulaté. V zá:fí tomu bude rovných 10 let, kdy na 1. lé
karskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze nastoupili do bakalárského pro
gramu první studenti zdravotnického oboru adiktologie. Širší pojetí oboru 
závislostí (které dob:fe reprezentuje napr. zamerení práve časopisu Adiktolo
gie) najednou dostalo také své užší vyjádrení - tedy existencí specializova
ného oboru pro závislosti. Od začátku chodí studovat také uchazeči ze Slo
venska, kte:fí nejen rychle zaregistrovali bakalárský program, ale velmi 
rychle začali vstupovat též následne do magisterského programu (od roku 
2008) a nyní do postgraduálního PhD programu adiktologie (od roku 2012). 
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Posiluje to soudržnost a propojuje naše zeme i v této linii. Nejsme až tak 
originální, jak by se mohlo zdát. Letošní pruzkum odhalil již dalších 44 uni
verzit po celém svete, které akreditovaly a provozují v ruzných formách 
a na rUzných úrovních (Bc., Mgr., PhD.) specializované programy na závis
losti. Málokterý z nich však zahrnuje také klinickou prupravy pro práci se 
závislými a jen zlomek udeluje prímo též licence napr. práve pro práci ve 
zdravotnictvÍ. Současne jsme zrejme zatím jediní, kdo razí konzistentní 
rámec oboru pro všechny tfi úrovne studia a propojují jej s formování celého 
oboru jako samostatného a nezávislého oboru. Oboru který integruje obo
rové perspektivy (psychiatrie, biochemie, toxikologie, psychologie, sociologie 
a sociální práce, kriminologie atd.) do mezioborového rámce, ale současne 
ukazuje, že adiktologie není pouze interdisciplinárním oborem stojím na 
prostém výčtu resp. zastoupení dílčích oboru, ale že tímto spojením vzniká 
nová kvalita - vzniká transdiciplinární rámec mající pfidanou hodnotu pre
konávající oborové perspektivy (viz též dokumenty na www.adiktologie.cz 
v sekci Obor adiktologie). 

Prál bych si, aby naše spolupráce nadále vedIa autorsky velmi plodnému 
obohacování oboru a prinášela čtenárum i studentum nadále takto zajíma
vou nabídku a současne by me velmi potešilo, pokud bychom ča sem našli 
prostor jít za současné hranice o kousek dál a znovu našli cestu ke společ
ným projektum ve výzkumu i rozvoji a lépe využívali potenciálobou zemí, 
neboť je jednou z našich velkých konkurenčních výhod vsoučasné Evrope 
a jednou z cest, jak nenásilne udržovat a rozvíjet pracovní i lidské vztahy 
a vazby mezi námi. 

prof. PhDr. Michal Miouský, PhD. 
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