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VáÏení ãtenáfii,

ãasopis Klinická onkologie vstupuje do osmnáctého roku své existence, ãímÏ formálnû dosahuje vûku lidské dospûlos-
ti. Patfií k tûm odborn˘m ãasopisÛm, které vycházejí pravidelnû, vãas a zejména bez závislosti na dotacích âeské lékafi-
ské spoleãností JEP. Je tématicky samostatn˘m a ekonomicky sobûstaãn˘m nástrojem vûdecké prezentace, edukace
a komunikace v rámci âeské onkologické spoleãnosti a Slovenské onkologické spoleãnosti. Pfiitom zÛstává otevfien˘
‰irokému spektru odborníkÛ a odborností z celé fiady biomedicínsk˘ch oborÛ, dot˘ká-li se jejich práce tak ãi onak pro-
blematiky nádorového bujení. 
âasopis reprezentující naléhavou problematiku zhoubn˘ch nádorov˘ch onemocnûní má pfied sebou nepochybnou per-
spektivu, ov‰em i dosud ne zcela vyuÏit˘ potenciál. Pro‰el uÏ obdobím hledání s oscilacemi mezi nad‰en˘mi ambicemi
i pocity frustrace. UdrÏuje si ov‰em stále otevfien˘ a tvÛrãí pfiístup a s kaÏd˘m ãíslem dále vykresluje i upevÀuje svÛj cha-
rakter sledovaného a potfiebného periodika. 
Nûjakou dobu se v redakci diskutovalo, má-li se ãasopis snaÏit soutûÏit o pfiízeÀ na mezinárodním poli, byÈ tfieba jen
v rámci okolních stfiedoevropsk˘ch státÛ, ãi má-li se trvale rozvíjet „pouze“ jako platforma lokální prezentace, edukace
a komunikace v onkologii a snaÏit se bezprostfiednû ovlivÀovat právû jen kvalifikaci a praxi ãesk˘ch, moravsk˘ch a slo-
vensk˘ch onkologÛ. Stfiízlivá úvaha i realita rozhodla o druhé alternativû. Ta není vÛbec snaz‰í jak by se mylnû mohlo
zdát a právû naplnûní tohoto druhého poslání klade dost znaãné nároky na odpovûdnost redakãního kolektivu. Míním tím
spoluodpovûdnost za stav onkologie u nás, k jejíÏ vzdûlanostní úrovni pfiispívá v˘bûrem prací, nároky na autory i sklad-
bou jednotliv˘ch ãísel. 
V˘znam onkologie v medicínû a závaÏnost onkologické problematiky ve spoleãnosti v Ïádném pfiípadû neklesá a bude
spí‰e narÛstat. Její aktuální i historickou reflexi u nás stûÏí zajistí jiné lékafiské ãasopisy orientované obecnû nebo nao-
pak pfiísnû oborovû. Prostor pro Klinickou onkologii se s nárÛstem informací i technologií roz‰ifiuje. Je jiÏ také zfiejmé,
Ïe v˘zkum zhoubného nádorového bujení na molekulární úrovni nebo implementace dílãích odborn˘ch poznatkÛ v kli-
nické praxi nenahradí úsilí o racionální organizaci odborn˘ch diagnostick˘ch a léãebn˘ch onkologick˘ch sluÏeb. Po nûja-
k˘ch deseti letech ohromení z rozvoje elektronické komunikace víme, Ïe internetové zdroje a diskusní kluby nezastou-
pí standardní odborné periodikum. I jeho elektronická podoba moÏná obohatí jen formu, nikoli v‰ak obsah a cíle ãasopisu. 
Máme-li jiÏ tedy jistotu o identitû a jiÏ i urãité tradici ãasopisu Klinická onkologie, zb˘vá dále posilovat cílevûdomost
a kvalitu ãasopisu Klinická onkologie. To lze jistû nadále dobr˘mi originálními pracemi v˘zkumného charakteru i pfie-
hledn˘mi ãlánky edukaãní hodnoty. ZároveÀ je v‰ak zapotfiebí také ãlánkÛ zasvûcenû polemick˘ch, statí kritick˘ch a zejmé-
na pfiíspûvkÛ formulujících vize a nová fie‰ení. Pragmatick˘ pfiístup ãlánkÛ koncipovan˘ch pouze jako nutn˘ publikaãní
v˘stup grantu nebo doktorandského úsilí mÛÏe ãasopis obsahovû obohatit, nepfiispûje v‰ak ke zmûnû tolik, jako ãlánky
motivované úsilím o zmûnu stavu ãi nápravu pomûrÛ, psané z nezávislé potfieby, pocitu nespokojeností s dosavadním
stavem, upfiímného zájmu nebo nutkání k projevení vlastního názoru. Tato komunikaãní rovina zÛstává v na‰em ãasopi-
su dosud nenaplnûna. 
Ani jména a prezentace zku‰eností a názorÛ respektovan˘ch osobností onkologie se neobjevují v na‰em ãasopise pfiíli‰
ãasto. Obvykle tyto autority vystupují jen v roli spoluautorÛ v ‰ir‰ím autorském kolektivu odborn˘ch prací. Ménû ãasto
se v ãasopise projevují na‰i sloven‰tí kolegové, málo se dozvídáme o názorech z terénní praxe, pfietrvává relativní nedo-
statek prací s onkologickou problematikou z chirurgick˘ch oborÛ. Prakticky ov‰em dosud chybí polemika o závaÏn˘ch
aktuálních tématech na‰í onkologie, kritické anal˘zy, pojmenování spoleãn˘ch problémÛ, vize pro jejich fie‰ení. To
bychom mûli pro oÏivení a uÏiteãnost periodika zlep‰ovat. A to jiÏ v tomto roce svûÏích osmnáctin na‰eho spoleãného,
a jistû oblíbeného, ãasopisu Klinická onkologie.
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