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Cena adiktologie má pro náš obor zásadní 
symbolický význam. Jejím hlavním posláním 
je ocenit ty, kteří se nejvíce zasloužili o jeho 
rozvoj, zviditelnění, zásadním způsobem při‑
spěli svojí klinickou či výzkumnou prací a kteří 
mu odevzdali více, než jiní. Není tedy pouze 
jakousi „síní slávy“, je též lidským i profesním 
poděkováním těm, kteří našemu oboru adikto‑
logie věnovali a věnují své úsilí a tvrdou práci.

Adiktologie není oborem jednoduchým 
a často ani veselým či dokonce vděčným. Je 
oborem, který neměl jednoduchou cestu 
a pozici, a přitom je to obor, který v moderní 
společnosti zasahuje obrovské množství lidí; 
návykové látky, zdraví škodlivé návyky a závis‑
losti často zásadním způsobem mění osudy 
mnoha jednotlivců i celých rodin či dokonce 
sociálních skupin.

Cenou adiktologie chceme osobnostem 
našeho oboru vyjádřit nejen dík za to, co pro 
ostatní dělali a dělají, ale i za jejich osobní 
postoje, názory a hodnoty, které prosazují 
a svojí prací vyjadřují. V tomto smyslu má Cena 
adiktologie být též určitou reflexí oboru samot‑
ného směrem dovnitř a má současně kolegům 
v jiných oborech i širší veřejnosti ukázat, koho 
a proč si v naší odborné obci vážíme a kam se 
jako obor vyvíjíme.

Cenu adiktologie v letošním roce udělují 
společně Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze, spolu se Společností pro 
návykové nemoci České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně a Českou asociací 
adiktologů.

Nad regulérností procesu a současně 
s aktivní rolí v oblasti nominace a samotného 
hlasování, bdí tzv. Rada Ceny adiktologie, 
která je složené z různých odborníků, repre‑
zentujících různé významné instituce v našem 
oboru. Její složení má též symbolicky zdůraz‑
nit mezioborový charakter adiktologie a šíři, 
jakou prostupuje celou společností v různých 
průmětech od roviny klinické, léčebné, vzdě‑
lávací, výzkumné až po rovinu trestně právní 
a kriminologickou.

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 
přednosta Kliniky adiktologie 
1. LF UK a VFN v Praze 

MUDr. Jakub Minařík 
předseda Společnosti pro 
návykové nemoci ČLS JEP

Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
předsedkyně České asociace adiktologů
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Konferenci moderuje: Lucie VopáLenská

O úvodní slovo na zahájení konference byli požádáni 
a záštitu nad konferencí převzali

• doc. Mudr. Martin Vokurka, csc. (děkan 1. LF UK)
• prof. Mudr. daVid feLtL, ph.d., MBa (ředitel VFN v Praze)
• Mgr. Jindřich VoBořiL, pg. dip. (národní protidrogový koordinátor)
• prof. Mudr. MichaL MioVský, ph.d. (přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze)
• Mgr. Lenka Šťastná, ph.d. (předsedkyně České asociace adiktologů, z.s.)

Wouter VanderpLasschen

Mechanisms and mediators of addiction recovery: lessons learnt from the REC ‑PATH study 
(s překladem Jiřího Bareše)

Přestávka s občerstvením

Slavnostní předání Ceny adiktologie a Ceny Kiron

Vzdělávání v adiktologii

• eLizaBeth noVákoVá & petr hrouzek: Doporučené klinické postupy v adiktologii
• anna VoLfoVá & MichaL MioVský: Klinický adiktolog
• kateřina ŠtočkoVá & adéLa MatouŠkoVá: Představení České asociace studentů adiktologie

Posterová sekce a přestávka s občerstvením

Nové přístupy v adiktologii

• Jiří dVořáček: Co nás o závislosti může naučit moucha?
• kateřina francoVá: Nekuřácké zóny ve věznicích v ČR
• petr BLažek & VoJtěch dVořák: Hodnocení přínosů programu kontrolované konzumace 

alkoholu v Kontaktním centru Vlhká Společnosti Podané ruce v Brně
• toMáŠ páLeníček: Využití psychedeliky asistované terapie napříč psychiatrickými diagnózami

přestávka s občerstvením

Program konference
10. listopadu 2022 / Praha 2 / Na Bojišti 3 / děkanát 1. LF UK

9.00 – 9.15

9.15 – 10.15

10.15 – 10.30

11.00 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 14.00

14.00 – 14.15

10.30 – 11.00



8

Trendy v adiktologii 10. listopadu / Praha / 2022

ZPĚT NA OBSAH

Program konference
10. listopadu 2022 / Praha 2 / Na Bojišti 3 / děkanát 1. LF UK

14.40 – 15.00

15.05 – 15.25

15.30 – 15.50

14.15 – 14.35

14.40 – 15.00

15.05 – 15.25

15.30 – 15.50

16.00 – 16.15

14.15 – 14.35

DĚTSKÁ ADIKTOLOGIE / VELKÝ SÁL

(mezi jednotlivými příspěvky je vždy 5 minut přestávka, během této přestávky je možné přecházet 
mezi jednotlivými příspěvky v daném bloku)

zuzana paVeLcoVá: Nelátkové (digi)závislosti ‑ prevence a léčba

eVa aigeLoVá, JarosLaVa suchá, MirosLaV charVát, heLena pipoVá 
& Martin doLeJŠ: Tvorba metodických postupů pro práci s dospívajícími ohroženými problémo‑
vým a závislostním užíváním internetu, digitálních her a sociálních sítí

toMáŠ Jandáč & MichaL MioVský: Interaktivní platforma podpory duševního zdraví 
a prevence rizikového chování

heLena horáLek: Práce s rodinným systémem v oblasti látkových závislostí – případová studie

NOVÉ SLUŽBY / REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ /
MALÝ SÁL

(mezi jednotlivými příspěvky je vždy 5 minut přestávka, během této přestávky 
je možné přecházet mezi jednotlivými příspěvky v daném bloku)

MiLosLaVa VLkoVá: Reforma péče o duševní zdraví ‑ vznik nových služeb

ondřeJ JedLička: Psychiatrická ambulance s rozšířenou působností pro adiktologické pacienty 
SANANIM ‑ komplexní péče a jak ji uplatit

aneta doLeJŠoVá & JakuB haVLíček: Centrum duševního zdraví pro adiktologické paci‑
enty v Plzni: Pilotování projektu, zavádění multidisciplinarity a aktuální stav

Martin sVoBoda: Adiktolog v centru duševního zdraví

Slavnostní zakončení konference

Změna programu vyhrazena

14.15 – 15.50

14.15 – 15.50
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cena adiktoLogie je od roku 2006 udělována 
za významný přínos oboru adiktologie. Na Cenu 
adiktologie může být nominována osoba, jež je nebo 
byla aktivně činná na území dnešní ČR a jejíž práce 
měla pro obor adiktologie v ČR mimořádný význam. 
O udělení ceny rozhoduje Rada Ceny adiktologie 
složená ze zástupců oboru adiktologie z akademické 
obce, z oblasti koordinace drogové politiky a ze 
systému péče o uživatele drog.

cena kiron je udělována za nejlepší adiktologický 
počin roku pro jednotlivce nebo organizaci od roku 
2010. Nominovat lze libovolný počin, a to včetně 
počinu vlastní organizace. O udělení ceny rozhoduje 
Rada Ceny adiktologie složená ze zástupců oboru 
adiktologie z akademické obce, z oblasti koordinace 
drogové politiky a ze systému péče o uživatele drog

Cena adiktologie a Cena Kiron 
aneb časem tam a zase zpátky…

Držitelé Ceny adiktologie:

2006 doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc.  
 a PhDr. Luděk Kubička, CSc.

2007 MUDr. Jana Novotná

2008 MUDr. Karel Hampl, CSc.

2009 MUDr. Pavel Bém

2010 PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., Msc.

2011 doc. MUDr. et PhDr. Kamil Kalina, CSc.,EMPH, KLJ

2012 doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr. h.c. mult.

2013 Arnoštka Maťová

2014 MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D.

2015 doc. PhDr. Vladimír Řehan

2016 MUDr. Karel Nešpor, CSc.

2017 PaedDr. Martina Richterová Těmínová

2018 MUDr. Jiří Presl

2019 PhDr. Ivan Douda

2020 prom. ped. Jiří Heller

2021 MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. (in memoriam)

2022 ...

Držitelé Ceny Kiron:

2010 Sananim (Ing. Aleš Herzog), DropIn   
 (Evžen Klouček) a Progressive  
 (Bc. Vojtěch Janouškovec) – Iniciativa Veřejné 
 zdraví vs. Veřejný pořádek

2011 Sananim – poradna pro rozumné rodiče

2012 P ‑centrum Olomouc

2013 Česká asociace adiktologů a, o. s. Prevent

2014 Tomáš Verych, DiS.

2015 pracovníci Kliniky adiktologie a spolupra‑ 
 cujících institucí za projekt VYNSPI II.

2016 MUDr. Jiří Dvořáček s kolegy

2017 tým pracovníků lůžkového oddělení muži 
 a centra substituční léčby Kliniky adiktologie 
 1. LF UK a VFN v Praze

2018 Sonja a David Věchetovi za realizaci adikto‑ 
 logické ambulance v sociálně vyloučené  
  lokalitě v městské části Brno ‑střed

2018 SANANIM, z. ú. za projekt BETRAD

2019 Magdaléna, o. p. s. za projekt ECETT Mobility

2020 nebyla, s ohledem na nepříznivou epidemiolo‑ 
 gickou situaci

2021 Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze 
 za vzdělávací projekt INEP

2022 ...
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(řazeno podle časové posloupnosti)
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1. Mechanisms and mediators of 
addiction recovery: lessons learnt from 
the REC ‑PATH study

Addiction recovery is a complex, dynamic and 
non ‑linear process of change on multiple life 
domains. While early definitions equated recovery 
with ‘remission’, ‘abstinence’ or absence of symp‑
toms of dependence, later conceptualisations have 
emphasized the importance of health, well ‑being, 
quality of life, citizenship and social participation, 
as illustrated in the Betty Ford Consensus Panel 
definition (2007, p. 222): “a voluntarily main‑
tained lifestyle, characterized by sobriety, personal 
health, and citizenship”. Although abstinence may 
be an important feature, it is not a prerequisite 
for recovery (Laudet & White, 2010). The addic‑
tion recovery literature has grown quickly over 
the last few years, including a variety of recovery 
indicators, resources and instruments. Far less is 
known about how recovery takes place and which 
mechanisms and mediators are central to addiction 
recovery.

The role of professional treatment and other 
forms of structured support (e.g. peer ‑support, 
mutual aid groups) has been acknowledged in 
the literature. Yet, several authors have docu‑
mented the phenomenon of ‘natural recovery’ or 
‘self ‑change’ (Klingemann et al., 2010). A recent 
national probability ‑based estimate in the US 
indicated that around 9% of all adults have 
resolved an alcohol or drug problem (Kelly et al., 
2017). Although “being in recovery” cannot be 

considered synonymous with “resolving an alcohol 
or drug problem”, only half of the sample (54%) 
used some type of support and only 27.6% made 
use of professionally assisted recovery support 
(i.e. formal treatment). It is unclear how these 
US figures relate to other countries, but cumu‑
lative evidence shows that recovery is possible 
and not uncommon, even after lengthy addiction 
careers. Despite the recognition of addiction as 
a chronic relapsing condition, some systematic 
reviews show that over 50% of all persons with 
an alcohol or drug problem eventually recover 
(Sheedy & Whitter, 2009; White, 2012). As addic‑
tion recovery research has only emerged in the past 
decade, many issues have remained unaddressed.

In this presentation, we will address recovery 
mediators and pathways and the importance of 
recovery capital based on findings from the REC‑
‑PATH study, a large international cohort study of 
persons in drug addiction recovery in the UK, the 
Netherlands and Belgium (n=722). About half of 
these participants were interviewed at least 2 times 
(at baseline and 12 months later) and in ‑depth 
interviews (n=90) were performed with an equal 
number of men and women in various stages of 
addiction recovery in the three countries. An inno‑
vative photovoice study was done with 8 women in 
recovery in Belgium, revealing unique and particu‑
lar aspects of individuals’ recovery stories.

autor WOUTER VANDERPLASSCHEN

Grantová afiliace REC ‑PATH was a collaborative project supported by the European Research Area Network  
 on Illicit Drugs (ERANID). This work was funded in the UK by the National Institute for Health 
 Research (NIHR) Policy Research Programme and the Scottish Government, in Belgium by 
 the Belgian Science Policy Office (BELSPO) and Research Foundation ‑Flanders (FWO), and in 
 the Netherlands by the Netherlands Organization for Health Research & Development (ZonMw)

Curriculum vitae Wouter Vanderplasschen působí jako docent na Katedře speciální pedagogiky (orthopedagogiek)   
 na Gentské univerzitě (Belgie). Je seniorním výzkumníkem v oblasti závislostí, úzdravy a duševního 
 zdraví. Vystudoval speciální pedagogiku na Gentské univerzitě a absolvoval dlouhodobé vědecké stáže 
 na britských univerzitách (Glasgow, Stirling a Sheffield). Ve svém doktorandském výzkumu se zaměřil 
 na provádění a hodnocení case managementu u uživatelů návykových látek s mnohočetnými a kom 
 plexními problémy. Mezi oblasti jeho vědeckého zájmu patří úzdrava, case management, léčebné 
 metody, zranitelné skupiny, terapeutické komunity a evaluace léčby.
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Kontakt Wouter.Vanderplasschen@ugent.be

1. Mechanismy a mediátory úzdravy ze 
závislosti: poznatky získané v rámci 
studie REC ‑PATH

Úzdrava ze závislosti je komplexní, dynamický 
a nelineární proces změny v mnoha různých 
oblastech života. Zatímco dřívější definice 
stavěly úzdravu na roveň s „remisí“, „absti‑
nencí“ či absencí symptomů závislosti, pozdější 
konceptualizace již kladou důraz na zdraví, 
osobní pohodu, kvalitu života, aktivní občanství 
a sociální participaci, jak to dokládá i znění defi‑
nice formulované expertním panelem Institutu 
Betty Fordové (Betty Ford Consensus Panel, 
2007, str. 222): „dobrovolně vedený životní styl 
charakterizovaný střízlivostí, osobním zdravím 
a aktivním občanstvím“. Ačkoli abstinence může 
být důležitým rysem úzdravy, není její podmín‑
kou (Laudet & White, 2010). V posledních letech 
zaznamenáváme rychlý nárůst odborné literatury 
věnované úzdravě ze závislosti, včetně nejrůzněj‑
ších indikátorů úzdravy a prostředků a nástrojů 
jejího dosahování. Mnohem méně již však víme 
o způsobu, jakým k úzdravě dochází, a jaké 
mechanismy a mediátory jsou pro ní určující.

Dostupná literatura vypovídá o pozitivní 
roli profesionální léčby a dalších forem struktu‑
rované podpory (např. tzv. vrstevnické podpory, 
svépomocných skupin apod.), nicméně někteří 
autoři popisují i fenomén tzv. „přirozené 
úzdravy“ (natural recovery) či „sebezměny“ (self‑
‑change) (Klingemann et al., 2010). Z výsledků 
šetření provedeného na náhodném vzorku 
populace USA vyplynulo, že přibližně 9 % všech 
dospělých si nějakým způsobem vyřešilo svůj 
problém s alkoholem či drogami (Kelly et al., 
2017). Přestože „být v úzdravě“ nelze považovat 
za synonymum „vyřešení problému s alkoholem 
nebo drogami“, pouze polovina z předmětného 

vzorku (54 %) využila nějaký typ podpory 
a pouze 27,6 % participantů využilo při dosaho‑
vání úzdravy odbornou pomoc (tj. absolvovalo 
formální léčbu). Není jasné, do jaké míry lze tato 
americká čísla vztáhnout na další země, nicméně 
dostupné kumulativní důkazy svědčí o tom, že 
úzdravy lze dosáhnout i po dlouhodobé závis‑
lostní kariéře, přičemž takové případy nejsou 
nijak vzácné. Přes prokazatelně chronickou 
a recidivující povahu závislosti z některých sys‑
tematických přehledů vyplývá, že až 50 % všech 
osob s alkoholovým nebo drogovým problémem 
se nakonec uzdraví (Sheedy & Whitter, 2009; 
White, 2012). Vzhledem k tomu, že problema‑
tika úzdravy ze závislosti se stala předmětem 
výzkumu až v posledním desetiletí, mnohým 
otázkám se doposud nevěnovala adekvátní 
pozornost.

V této prezentaci, vycházející z výstupů 
rozsáhlé mezinárodní kohortové studie REC‑
‑PATH zkoumající osoby v úzdravě z drogové 
závislosti ve Spojeném království, Nizozemsku 
a Belgii (n=722), se budeme věnovat mediáto‑
rům úzdravy a cestám, které k ní vedou, jakož 
i významu tzv. „úzdravného kapitálu“ (recovery 
capital). Přibližně polovina účastníků této studie 
byla dotazována minimálně dvakrát (na začátku 
studie a o 12 měsíců později) a další podrobné 
rozhovory (n=90) byly vedeny se stejným počtem 
mužů a žen v různé fázi úzdravy ze závislosti 
v těchto třech zemích. Osm žen v úzdravě se 
v Belgii zúčastnilo studie s využitím inova‑
tivní techniky photovoice odhalující konkrétní 
specifické aspekty individuálních příběhů cesty 
k uzdravení.

autor WOUTER VANDERPLASSCHEN

Grantová afiliace Kolaborativní projekt REC ‑PATH byl podpořen sítí Evropského výzkumného prostoru pro nelegální 
 drogy (ERANID). Ve Spojeném království byla tato práce financována v rámci programu výzkumu 
 politik Národního ústavu pro výzkum ve zdravotnictví (NIHR Policy Research Programme)   
 a Skotskou vládou, v Belgii Federálním úřadem pro vědeckou politiku (BELSPO) a Vlámskou výzkum 
 nou nadací(FWO) a v Nizozemsku Nizozemskou organizací pro zdravotnické vědy a výzkum (ZonMw).

mailto: Wouter.Vanderplasschen@ugent.be
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2. Doporučené klinické postupy 
v adiktologii

3. Klinický adiktolog – trnitá cesta 
směřující ke zdárnému konci

Příspěvek představí aktuální stav a průběžné 
výsledky projektu Doporučené klinické postupy 
v adiktologii a včetně struktury projektového 
zadání. Projekt navazuje na mnoholetou práci 
a klade si za cíl vytvořit soubor doporučených 
klinických postupů v takové podobě, aby 
postihoval celou šíři praxe adiktologických 
služeb v ČR, byl navázán na Standardy odborné 
způsobilosti adiktologických služeb a sou‑
časně reflektoval zahraniční trendy a aktuální 

vědecké poznatky. Autoři v příspěvku před‑
kládají průběžné výsledky úvodních rešerší 
tohoto aplikovaného výzkumu. Na kategorizo‑
vaném výzkumném souboru objasní základní 
možnosti a rizika pro proces implementace 
(adopce a adaptace) zahraničních doporučených 
postupů a představí další předpokládaný postup 
projektu, který je odrazem mnoha diskusí 
projektového týmu, zapojených odborníků 
a zástupců příjemce projektu, RVKPP.

Kdo je zdravotnický specialista v klinických 
procesech v oboru adiktologie? Souvisí toto 
vzdělání s psychoterapií? Jaké kompetence 
bude tento specialista mít?

Tento příspěvek představí nový specializační 
vzdělávací program pro adiktology – Klinický 

adiktolog, včetně procesu jeho přípravy a zásad‑
ních proměn jeho podoby, ke kterým došlo 
v letošním roce. Dozvíte se, kdo se jím může stát 
a kolik ho to bude stát, kde nyní v procesu sto‑
jíme, o co usilujeme a jaké jsou vize do budoucna.

Grantová afiliace Projekt TA ČR, TITSUVCR936_Doporučené klinické postupy v adiktologii

Grantová afiliace Specifický vysokoškolský výzkum, č. grantu: 260500

Kontakt elizabeth.novakova@lf1.cuni.cz

Kontakt anna.volfova@lf1.cuni.cz, office@asociaceadiktologu.cz

autor ELIZABETH NOVÁKOVÁ & PETR HROUZEK

autor ANNA VOLFOVÁ & MICHAL MIOVSKÝ

mailto:elizabeth.novakova@lf1.cuni.cz
mailto:anna.volfova@lf1.cuni.cz
mailto:office@asociaceadiktologu.cz
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4. Představení České asociace studentů 
adiktologie

5. Co nás o závislosti může naučit moucha?

Česká asociace studentů adiktologie (ČASA) 
je univerzitním spolkem studentů adiktolo‑
gie působících na území ČR a pracujících 
na základě dobrovolnosti. Mezi její hlavní 
aktivity patří sdružování studentů adiktologie 

a propagace oboru adiktologie i mezi laickou 
veřejností. V příspěvku studentky představí 
proběhlé akce za minulý rok i plány a směřo‑
vání asociace ČASA do budoucna.

Závislost z hlediska neurobiologického je 
chápána jako libostní porucha ‑ jako dysre‑
gulace mozkového reward systému. Mozkové 
sítě člověka (a všech obratlovců) jsou bohužel 
příliš komplikované na to, aby bylo možné je 
přehledně zkoumat. Libost byla donedávna 
vnímána jako funkce mozku vyšších živočichů 
(a člověka), nově je zřetelné, že mozkové 
libostní systémy mají i organizmy s jedno‑
dušším mozkem (hmyz), které se tak stávají 
ideálním modelem pro neurovědy. Ve sdělení 
zpřehledňuji současnou znalost reward systému 
hmyzu se zdůrazněním toho, že 1) téměř jistě 
má jejich mozek systém vytvářející motivační 

drive (podobný složce ’wanting’ reward 
funkce vyšších živočichů), 2) existují náznaky 
možné přítomnosti hedonické složky reward 
či jejího evolučního předchůdce a že 3) reagují 
na drogy podobně jako savci. V prezentaci 
je zmíněno několik momentů inspirativních 
pro chápání mozkového libostního systému 
člověka, pro obecné modelování reward funkce 
a pro chápání závislosti (např. jako generalizo‑
vané poruchy všech evolučně různých úrovní 
našeho mozku ‑ od úrovně korové po úroveň 
buněčnou, s potřebou tomu odpovídajících 
generalizovaných intervencí).

autor KATEŘINA ŠTOČKOVÁ & ADÉLA MATOUŠKOVÁ

autor JIŘÍ DVOŘÁČEK

Grantová afiliace sine

Grantová afiliace sine

Kontakt katerina.stockova@vfn.cz

Kontakt reditel@cervenydvur.cz

mailto:katerina.stockova%40vfn.cz?subject=
mailto:reditel%40cervenydvur.cz?subject=


15

XVII. ročník národní adiktologické konference & Cena adiktologie 2022

ZPĚT NA OBSAH

6. Nekuřácké zóny ve věznicích v ČR

8. Využití psychedeliky asistované terapie 
napříč psychiatrickými diagnózami

7. Hodnocení přínosů programu 
kontrolované konzumace alkoholu 
v Kontaktním centru Vlhká 
Společnosti Podané ruce v Brně

autor KATEŘINA FRANCOVÁ

autor TOMÁŠ PÁLENÍČEK

autor PETR BLAŽEK & VOJTĚCH DVOŘÁK

Kouření ve věznicích je striktně upraveno 
zákonem a vnitřním nařízením věznice. Díky 
specifickému prostředí a provozu však vzešla 
potřeba optimalizovat způsoby ochrany odsou‑
zených a zaměstnanců před účinky tabákového 
kouře a v roce 2019 byl generálním ředitelem 
schválen pilotní projekt Nekuřácké zóny. 

Projekt má za cíl zhodnotit využitelnost zave‑
dení nekuřáckých zón do věznic, eventuálně 
zavedení zákazu kouření ve všech prostorách 
věznic a navrhnout případné legislativní změny 
týkající se zákazu kouření ve všech prostorách 
věznic.

Psychedelika neboli halucinogeny jsou látky, 
jež akutně dramaticky mění naše vnímání, 
myšlení a prožívání. Mezi zástupce klasických 
psychedelik patří například LSD, psilocybin, 
mezkalin, ayahuaska, v širším kontextu je 
možné zařadit i disociativní anestetika a mezi 
nimi na prvním místě ketamin. Typicky se po 

jejich požití mohu objevovat fantaskní vize, 
extatické stavy a pocity bezbřehosti či naopak 
prožitky rozpadu ega spojené s úzkostí a stra‑
chem. Díky těmto psychoaktivním účinkům 
byla psychedelika zařazena na seznam kon‑
trolovaných substancí, a díky tomu po více 
jak 50 let nemohla být prakticky využívána, 

Vznik a rozvoj nízkoprahové služby zaměřené na pragmatický harm reduction přístup při práci 
s výrazně rizikovými uživateli alkoholu. Základní východiska a souhrn zjištění při dosavadní reali‑
zaci programu kontrolované konzumace alkoholu v rámci sociální služby.

Grantová afiliace sine

Grantová afiliace sine

kontakt kfrancova@grvs.justice.cz

kontakt blazek@podaneruce.cz

mailto:kfrancova%40grvs.justice.cz?subject=
mailto:blazek%40podaneruce.cz?subject=
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a to i přesto, že již v tehdejší době existovala 
evidence o jejich možném terapeutickém 
působení. Nicméně díky recentním výzkumům 
jsou psychedelika a psychedeliky asistovaná 
terapie dnes na mezinárodní úrovni považo‑
vány za velmi nadějné, ba dokonce průlomové 
způsoby léčby některých duševních poruch 
či „žhavá témata v psychofarmakologii“. Po 
50letech zažívají tak svou renesanci a vrací se 
do klinického použití a to hned u několika 
velkých diagnóz. Nejvíce evidence o jejich účin‑
nosti existuje u léčby deprese a u psychických 
obtíží spojených s existenciální krizí u paci‑
entů s terminálním onemocněním. Druhou 
klíčovou indikací, je psychedeliky asistovaná 
terapie v rámci léčby závislostí. Evidence při‑
bývá i u dalších poruch, zejména u některých 
úzkostných poruchu (zejména obsedantně 
kompulzivní porucha, generalizovaná úzkostná 
porucha či posttraumatická stresová porucha). 

V současnosti jsou látkami s u nichž můžeme 
předpokládat registraci pro klinické využití 
psilocybin, N,N ‑dimetyltryptamin (DMT) 
a 5‑metoxy ‑N,N ‑dimetyltryptamin (5‑MeO‑
‑DMT). Ketamin je vzhledem k jeho registraci 
jako anestetikum často používán v režimu 
off ‑label pro léčbu duševních poruch, dokonce 
je na trhu již registrován ve formě esketaminu 
pro léčbu deprese. Trochu stranou klasických 
psychedelik stojí látka 3,4‑methylendioxydme‑
tamfetamin (MDMA), také známá jako droga 
extáze. MDMA asistovaná psychoterapie však 
na rozdíl od ostatních již proběhla dokonce 
ve fázi III klinického hodnocení a ukázala se 
jako velmi efektivní v léčbě posttraumatické 
stresové poruchy. U většiny z těchto látek se 
předpokládá, že budou nakonec, v případě 
pozitivních výsledků, dovedeny k registraci 
a uvedení na trh.

Grantová afiliace sine

Grantová afiliace Nadace Sirius, Z21.020

Kontakt tomas.palenicek@psyon.cz

Kontakt zuzana.pavelcova@lf1.cuni.cz

V posledních letech se čím dál častěji na ordinace dět‑
ských psychiatrů, psychologů a adiktologů obracejí 
rodiče s tím, že jejich dítě je závislé na mobilu nebo 
počítači. Příspěvek se věnuje problematice digitál‑
ních závislostí a jejich současnému pojetí. Autorka 
posluchače provede možnostmi prevence ‑ shrne 

obecná doporučení týkající se času stráveného před 
obrazovkou pro jednotlivé věkové kategorie a mož‑
nosti digitální výchovy. Věnovat se bude postupům 
a možnostem léčby škodlivého užívání internetu 
a závislosti a zkušenostem v rámci ambulance dětské 
a dorostové adiktologie.

9. Nelátkové (digi)
závislosti – prevence a léčba

autor ZUZANA PAVELCOVÁ

mailto:tomas.palenicek%40psyon.cz?subject=
mailto:zuzana.pavelcova%40lf1.cuni.cz?subject=
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10. Tvorba metodických postupů pro 
práci s dospívajícími ohroženými 
problémovým a závislostním 
užíváním internetu, digitálních her 
a sociálních sítí

autor EVA AIGELOVÁ, JAROSLAVA SUCHÁ, MIROSLAV CHARVÁT,  
 HELENA PIPOVÁ & MARTIN DOLEJŠ

Příspěvek představí projekt, který se zamě‑
řuje na tvorbu metodického materiálu pro 
odborníky určeného k rozvoji kvality služeb 
v oblasti problematického a závislostního uží‑
vání internetu, digitálních her a sociálních sítí 
u dospívajících ve věku 11–18 let.

Cílem projektu je vytvořit metodické 
doporučení v podobě monografie, které přinese 
aktuální informace k vybraným digitálním 
závislostem a soubor ověřených intervenčních 
postupů založených na rešerši dosavadního 
adiktologického, psychologického a pedago‑
gického výzkumu. V rámci příspěvku bude 
základní obsah metodiky představen.

Součástí této metodiky budou validní 
screeningové psychodiagnostické metody pro 
zhodnocení závažnosti obtíží souvisejících 
s daným rizikovým chováním v oblasti digi‑
tálních závislostí. Dílčím cílem projektu tedy 
bude převedení ověřených evidence ‑based 
nástrojů ze zahraničí, které se věnují vybraným 
digitálním závislostem a které disponují kvalit‑
ními psychodiagnostickými charakteristikami. 
Tuto část budou tvořit psychodiagnostické 

screeningové metody zhodnocující totožné 
oblasti navazující na již uvedený teoretický 
podklad metodiky. Tyto psychodiagnostické 
screeningové nástroje budou současně poskyt‑
nuty i v elektronické podobě. Součástí projektu 
tedy bude vytvoření softwarové uživatelské 
platformy, která bude obsahovat online verzi 
zmíněných metod.

Na vytvoření metodiky bude navazovat 
druhá část projektu, a to realizace odborných 
workshopů, které budou odborné veřej‑
nosti poskytnuty zdarma. Záměrem těchto 
workshopů bude edukace odborníků v dané 
problematice rizikového chování v oblasti uží‑
vání digitálních technologií a zaškolení v práci 
s danými screeningovými metodami a v práci se 
softwarovým prostředím.

Předložený projekt přispívá do širší 
koncepce kladoucí si za cíl poskytnutí kom‑
plexního řešení nezdravého vztahu k digitálním 
technologiím u skupiny českých dětí a dospí‑
vajících. Bližší popis a objasnění jeho náplně 
bude součástí příspěvku.

Grantová afiliace Nadace Sirius, Z21.007

Kontakt eva.aigelova@upol.cz

mailto:eva.aigelova%40upol.cz?subject=
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Autoři představí podobu a podstatu webového 
portálu IPREV, který bude sloužit jako nástroj 
pro podporu tvorby, rozvoje a šíření preventivních 
programů v oblasti podpory duševního zdraví a pre‑
vence rizikového chování. Ve spojení s projektem 
COPERISK slouží platforma jako implementační 
fáze předešlých projektů VYNSPI1 a VYNSPI2. 
Portál v sobě integruje (a) národní databanku 
ověřených programů prevence pro školy, včetně 
implementační podpory, (2) systémovou podporu 
vzdělávání pracovníků v prevenci a metodickou 

pomoc pro jejich práci, (3) nástroje podpory kvality 
včetně monitorovacího systému SEPA a podpory 
systému certifikací. Všechny služby jsou poskytovány 
zdarma mají napomoci ke zvýšení dostupnosti pří‑
kladů dobré praxe, základních informací o prevenci 
pro různé cílové skupiny a podporovat profesionály 
pracující nejen v oblasti primární prevence, školství 
a zdravotnictví. Platforma vznikla díky spolupráci 
konsorcia institucí: Univerzita Karlova, OSPRCH, 
SZÚ, PPP Brno a Diagnostický ústav Krč.

Příspěvek se zaměřuje na práci s rodinným systé‑
mem a tématem látkových závislostí. V případové 
studii bude přiblížena diagnostická etapa, která byla 
zaměřena na zjištění a hledání příčin, které vedly 
k rizikovému chování a následně závislostnímu 

chování. Dále přiblíží práci s rodinným systémem 
v průběhu dvou let. Příspěvek na závěr reflektuje 
limity poradenské/terapeutické činnosti v práci 
s rodinným systémem.

Grantová afiliace Tento příspěvek vznikl v rámci programu Cooperatio, vědní oblasti HEAS a grantem č. 260500 
 v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu.

Grantová afiliace ZD ‑ZDOVA1‑012 – Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence dušev‑ 
 ního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování

Kontakt tomas.jandac@lf1.cuni.cz

Kontakt helena.horalek@lf1.cuni.cz

11. Interaktivní platforma podpory 
duševního zdraví a prevence rizikového 
chování

12. Práce s rodinným systémem v oblasti 
látkových závislostí – případová studie

autor TOMÁŠ JANDÁČ & MICHAL MIOVSKÝ

autor HELENA HORÁLEK

mailto:tomas.jandac%40lf1.cuni.cz?subject=
mailto:helena.horalek%40lf1.cuni.cz?subject=
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13. Reforma péče o duševní zdraví 
– vznik nových služeb

14. ARPAD – Psychiatrická ambulance 
s rozšířenou působností pro 
adiktologické pacienty SANANIM 

– komplexní péče a jak ji uplatit

Stručné shrnutí projektu Podpora nových 
služeb v péči o duševně nemocné: Vznik 
a fungování ambulancí s rozšířenou péčí pro 
adiktologické pacienty (dále jen „ARP ‑AD“) 
a multidisciplinárních týmů na podporu 
adiktologických pacientů/klientů (dále jen 
„AMT“) – v čem jsou tyto služby nové, kdo 

jsou klienti těchto služeb, multidisciplinarita, 
case management, individuální plán, výhody/
nevýhody služby, regionalista, síťování, 
postavení adiktologa, důležitost doplňkových 
služeb, udržitelné financování, výhled do 
budoucna.

Jedním z hlavních cílů v rámci fungování týmu 
pilotního projektu ARPAD je najít specific‑
kou roli pro každou odbornost, jak využít 
vzájemnou spolupráci ke zvýšení kvality 
péče a komplexnímu přístupu ke klientům. 
Zde je důležité vyzdvihnout hledání výhod 
a funkčnost začlenění do adiktologického tým 
klinického psychologa a zdravotní sestry pro 
péči v psychiatrii. Koncepční nastavení ARPAD 
umožňuje práci s klienty i mimo prostory 
ambulance – v přirozeném prostředí klientů 
a také zajištění kontinuity spolupráce s klienty 
i během hospitalizace. K dlouhodobé udržitel‑
nosti tohoto přístupu je potřebné především 
prosazení signálních výkonů adiktologa 

a zdravotní sestry. Více odborností a práce 
s klienty v ambulanci i mimo ni zajišťuje mož‑
nost pracovat s širším spektrem klientely. Ať 
už na škále od destabilizovaných klientů až po 
relativně stabilizované, také v různých fázích 
užívání (užívající nebo abstinující), i s různou 
mírou motivace ke změně (usilující o absti‑
nenci, kontrolované užívání nebo substituci). 
V rámci pilotního projektu ARPAD je dále 
testována potřeba úpravy stávajících výkonů, 
především frekvenčních omezení. Změna 
stávajících výkonů by měla zajistit udržitel‑
nost přístupu podporujícího práci s náročnou 
klientelou a jeho uplatitelnost ze zdravotního 
pojištění.

Grantová afiliace sine

Grantová afiliace sine

Kontakt Miloslava.vlkova@mzcr.cz

Kontakt ondrej.jedlicka@sananim.cz

autor MILOSLAVA VLKOVÁ

autor ONDŘEJ JEDLIČKA

mailto:Miloslava.vlkova%40mzcr.cz?subject=
mailto:ondrej.jedlicka%40sananim.cz?subject=
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15. Centrum duševního zdraví pro 
adiktologické pacienty v Plzni: 
Pilotování projektu, zavádění 
multidisciplinarity a aktuální stav

15. Adiktolog v centru duševního zdraví

Cílem příspěvku je přiblížit realizaci 
Adiktologického multidisciplinárního týmu v Plzni 
(AMT) jako pilotního projektu v rámci reformy 
psychiatrické péče a jeho transformaci do tzv. „ost‑
rého provozu“ na Centrum duševního zdraví pro 
adiktologické pacienty (CDZ ‑A). V příspěvku se 
zaměříme na reflexi zavádění multidisciplinarity 
a case managementu v rámci našeho zařízení. 

Popíšeme vývoj pilotního projektu v čase a jeho 
aktuální stav po několikaměsíčním „ostrém pro‑
vozu.“ Pokusíme se shrnout přínos CDZ ‑A pro 
cílovou skupinu a poukázat na možné směry 
vývoje. Nebude chybět ani příklad dobré praxe 
demonstrovaný na kazuistice klienta.

V příspěvku se zaměřím na roli, kterou hraje a může hrát adiktolog v Centru duševního zdraví. Je účelné, 
aby adiktolog pracoval přímo v Centru duševního zdraví a věnoval se zde pacientům/pacientkám i s adikto‑
logickou zátěží či bude postačující využívat odkazy do stávající sítě adiktologických služeb?

Grantová afiliace sine

Grantová afiliace sine

Kontakt anule@seznam.cz

Kontakt svobodam@centrum.cz

autor ANETA DOLEJŠOVÁ & JAKUB HAVLÍČEK

autor MARTIN SVOBODA

mailto:anule%40seznam.cz?subject=
mailto:svobodam%40centrum.cz?subject=
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16. COPERISK – Vývoj a pilotní ověření 
regionálního vzdělávacího modulu 
prevence duševního onemocnění dětí 
a dospívajících s důrazem na rizikové 
chování

Posterová sekce
aktivní představení posterů s diskusí proběhne v čase od 12:00 do 12:30 hodin 
v předsálí hlavního konferenčního sálu

autor ŠEJVL, J.; NOVÁKOVÁ, E.; ZBORNÍK, T. S.; MATĚJKOVÁ, A.;  
 HORÁLEK, H.; GABRHELÍK, R.; BURDZOVIC, J. & SKURTVEIT, S

Východiska: Vzdělávání profesionálů v preven‑
tivních přístupech v rámci rizikového chování 
dětí a dospívajících (užívání návykových látek, 
poruchy příjmu potravy a sebepoškozování) 
v sobě zahrnuje rovněž dobrou znalost teore‑
tických i praktických postupů a intervenčních 
nástrojů, a to včetně screeningu a provedení 
krátkých intervencí. Přes zdánlivou jedno‑
duchost tohoto požadavku, nemusí být jeho 
naplnění tak snadné, jak se zdá. Základním 
pilířem je specializační studium ‑ kromě jiného 
‑ i pro pediatry a psychiatry. Cíle: Poukázat 
na rozsah a formy vzdělávacích aktivit, které 
by měl odborník pracující v primární léčbě 
(s ohledem na prevenci rizikového chování) 
dětí a dospívajících znát a umět se v nich 
orientovat. Metody: Byla použita kvalitativ‑
ních analýza vzdělávacích materiálů, které 

byly identifikovány a zafixovány s ohledem 
na cílovou skupinu, pro kterou jsou určeny. 
Závěry: Orientovat se v celém spektru exis‑
tujícího vzdělávání v rámci profesionálů 
pracujících v primární léčbě (vidi prevenci rizi‑
kového chování) je v současné době poměrně 
komplikované. Nadstavbový rozsah znalostí 
a dovedností pracovníka v primární prevenci 
rizikového chování u dětí a dospívajících není 
nikde stanoven. Stejně tak nejsou stanoveny 
formy vzdělávání a jejich kvalita. Přitom 
kvalita, efektivita a účinnost tohoto vzdělání 
je přímo úměrná kvalitě, efektivitě a účin‑
nosti těchto intervencí u cílové skupiny. Proto 
poukazujeme na vybrané vzdělávací a inter‑
venční programy, které tyto požadavky splňují 
a osvědčily se v praxi v rámci realizovaného 
projektu.

Grantová afiliace ZD ‑ZDOVA1‑012 – Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence dušev‑ 
 ního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování

Grantová afiliace jaroslav.sejvl@lf1.cuni.cz

mailto:jaroslav.sejvl%40lf1.cuni.cz?subject=
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COPERISK

Cílem tohoto projektu je zlepšit včasný záchyt 
a dopady duševního onemocnění u dětí pro‑
střednictvím vzniku unikátních regionálních 
modelů preventivních služeb. Zásadní je proto 
příprava, tvorba a pilotní ověření 3 specifických 
a individuálně připravených preventivních 
vzdělávacích modulů. Ty vycházejí z kon‑
krétní situace v regionu, a i z již realizovaných 
preventivních aktivit v zahraničí. V projektu 
pracujeme s evidence ‑based přístupy, které jsou 
zaměřeny na předcházení vybraných duševních 
onemocnění u dětí a dospívajících, a to v sou‑
ladu s MKN 10. Jedná se o oblast látkových 
i nelátkových závislostí (F 10 až F 19; F 63), 
abúzus látek nezpůsobujících závislost (F 55), 
poruchy příjmu potravy (F 50) a sebepoškozo‑
vání, jakožto symptomu posuzovaného napříč 
psychiatrickým spektrem (X 60 až X 84).

Jak projekt probíhá?

Vytváříme propojenou funkční komunikační 
platformu, identifikujeme chybějící nástroje 
pro práci s cílovou skupinou (děti, dospívající, 
rodiče), vytváříme základní modul odpovídající 
jejich principům a potřebám. Současně pro‑
vádíme systematické vzdělávání profesionálů 

(pedagogických pracovníků, školních meto‑
diků prevence, školních psychologů, pediatrů, 
pracovníků pedagogicko ‑psychologických 
poraden, příslušníků Policie ČR, strážníků, 
kurátorů OSPODu a sociálních pracovníků) 
a spolupracujeme s těmi, kteří mají potenciál 
stát se budoucími školiteli. Moduly jsou pilotně 
implementovány a ověřovány ve 3 odlišných 
lokalitách ČR – v Praze (městská část Praha 11) 
a ve dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji 
(bývalé okresy Orlová a Havířov). Výsledky 
práce s dětmi a dospívajícími chceme prezento‑
vat odborné i laické veřejnosti na podzim 2023.

ZD ‑ZDOVA1‑012 – Vývoj a pilotní 
ověření regionálního vzdělávacího 
modulu prevence duševního onemoc‑
nění dětí a dospívajících s důrazem 
na rizikové chování

projekt Kliniky adiktologie 1. LF UK

Posílení duševního zdraví dětí a dospívajících

Pracovníci Kliniky adiktologie 1. LF UK realizují tříletý projekt financovaný 
z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2014–2021 z programu Zdra‑
ví, jehož cílem je připravit a implementovat regionální komunitní vzdělávací 
modul. Ten cílí na posílení duševního zdraví dětí a dospívajících s vybranými 
vzorci rizikového chování.



ČAA JE ODBORNÁ, STAVOVSKÁ, DOBROVOLNÁ, NEZISKOVÁ, NEPOLITICKÁ ORGA‑
NIZACE S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU. JE OTEVŘENA PRO VŠECHNY ABSOLVENTY 

STUDIJNÍHO OBORU ADIKTOLOGIE A DALŠÍ PRACOVNÍKY PŮSOBÍCÍ V OBORU 
ADIKTOLOGIE S PŮSOBNOSTÍ PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE.

Činnost ČAA

• podílet se na vytváření, prosazování a realizaci vstupního a celoživotního vzdělávání adikto‑
logů, a to jak formou univerzitního, tak mimouniverzitního vzdělávání ve smyslu aktuálních 
právních předpisů;

• účastnit se na tvorbě, zdokonalování a rozvoji systému a koncepce adiktologických služeb, 
podávat koncepční a jiné návrhy příslušným orgánům a institucím a v tomto ohledu spolupra‑
covat s jinými organizacemi obdobného či souvisejícího zaměření;

• zastupovat členy spolku při koncepční komunikaci a jednání se státními orgány v příslušné 
oblasti, jakož i institucemi, zabývajícími se vydáváním speciálních norem a pravidel přímo či 
nepřímo souvisejících s aktivitami v oboru adiktologie;

• upevňovat a posilovat postavení a možnosti členů spolku nejenom v domácím, ale i v meziná‑
rodním měřítku;

• podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských zdravotnických profesí ve společnosti;

• přispívat do diskusí při vytváření a změnách právních předpisů, pravidel a norem týkajících se 
zejména adiktologických služeb, nakládání s legálními a nelegálními drogami apod.;

• spolupracovat na změnách systému týkajících se adiktologických služeb;

• vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání členů spolku či jejich zaměstnanců nebo spolupra‑
covníků ve smluvním vztahu a v té souvislosti organizovat konference, školení a přednášky, 
jejichž obsahem bude problematika oboru adiktologie;

• podporovat a rozvíjet adiktologický výzkum a iniciovat koncepční změny v této oblasti;

• spolupracovat s ostatními profesními a zájmovými spolky, neziskovými organizaci a obdobný‑
mi subjekty v České republice i v zahraničí, zabývajícími se obdobnou činností jako spolek;

• aktivně působit jako člen v rámci mezinárodních organizací stejného či obdobného zaměření;

• podporovat aktivity zaměřené na realizaci národních a mezinárodních programů, jejich cílem 
bude příprava adiktologů a dalších profesí, zabývajících se poskytováním adiktologických služeb.

STAŇ SE ČLENEM! 
Sjednocujeme na základě společných odborných a profesních zájmů všechny, kdo se zabývají adiktologií, 

a rozvíjíme nelékařskou zdravotnickou profesi adiktologa. 
Hájíme profesi adiktologa.
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Zajímáte 
se o vliv 

návykových látek na 
chování lidí, na jejich 
vývoj, zdravotní stav

a na jejich roli 
ve společnosti?

Studium 
adiktologie

Odpovědí je studium adiktologie!

Máte 
zájem o to 

porozumět způsobům 
řešení problémů v oblasti 

veřejného a duševního 
zdraví, které vznikají 
v souvislosti s legál‑
ními i nelegálními 

drogami?
Chcete se stát 

adiktologem, tedy 
odborníkem, který 

dokáže pomoci lidem 
ohroženým závislostním 
chováním a jejich nej‑

bližšímu okolí?

www.adiktologie.cz/studium
Najdi si studium adiktologie na Facebooku, 
každý týden otázka k přijímačkám! 

www.facebook.com/studium.adiktologie

http://www.adiktologie.cz/studium
http://www.facebook.com/studium.adiktologie


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 
ADIKTOLOGIE

déLka studia: tříleté, absolvent získává kvali‑
fikaci pro práci ve zdravotnictví podle zákona 
č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče 
a o změně některých souvisejících zákonů

o studiu: Studijní program poskytuje tran‑
sdisciplinární teoretické znalosti a dovednosti 
efektivního case managementu, prevence 
a léčby v oblasti užívání návykových látek a sni‑
žování souvisejících zdravotních škod.

požadaVky pro přiJetí: středoškolské vzdělání 
nejlépe humanitního nebo všeobecného zaměření 
ukončené maturitní zkouškou.

MAGISTERSKÉ STUDIUM 
ADIKTOLOGIE

déLka studia: dvouleté navazující

o studiu: Studijní program se zaměřuje na 
jednotlivé rizikové faktory užívání alkoholu, 
tabáku a nelegálních drog, jakými jsou oblast 
vymáhání práva, společenské normy nebo 
biomedicinské souvislosti, a vybavuje stu‑
denty schopností vyhodnotit jejich význam. 
Program současně připravuje studenty účelně 
komunikovat v praxi a připravuje je pro řízení 
adiktologických služeb.

požadaVky pro přiJetí: absolvent Bc. studijního 
oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně 
Bc. studijního programu na jiné VŠ.

DOKTORSKÉ STUDIUM 
ADIKTOLOGIE

Na 1. lékařské fakultě je zájemcům o vědu 
a výzkum v oboru adiktologie dostupné 4leté 
postgraduální studium.

aBsoLVenti získaJí neJVyŠŠí Vědecký 
tituL, ph.d.
 
Doktorský studijní program oboru adiktolo‑
gie je postaven tak, aby připravoval budoucí 
vědecké pracovníky v oboru adiktologie, 
umožnil absolventům stát se nezávislými 
výzkumníky v akademických, výzkumných 
institucích, komerční sféře či státní správě.
 
Doktorský studijní program oboru adiktologie 
zprostředkovává zájemcům transdisciplinární 
vědecký pohled na adiktologii a připravuje stu‑
denty k samostatnému navrhování a provádění 
vědeckých studií v různých prostředích, které 
mají souvislost s užíváním návykových látek 
a rizikovým chování jednotlivců, skupin, až na 
úroveň společnosti a drogových politik.
 
Ústředním bodem programu jsou metodické 
vedení a podpora rozvoje transdisciplinární 
teorie a empirických studií v adiktologii, kom‑
binující kvantitativní a kvalitativní výzkumné 
metody z různých oborů do společného episte‑
mologického rámce.
 
Žádosti zájemci odevzdávají každoročně v dubnu. 
Ale šance na úspěšné přijímací řízení zvyšuje kon‑
zultace s vedením programu – ideálně již v období 
ledna – února daného roku.
Kontakt na vedoucího studijního programu:
doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.;
e ‑MaiL: roman.gabrhelik@lf1.cuni.cz
 
Příští školní rok zahajujeme modernizovanou 
podobu výuky doktorského studijního pro‑
gramu oboru adiktologie.

Modernizace programu probíhá s podporou 
Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, 
č. projektu CZ.02. 2. 69/0.0/0.0/16_018/0002489.
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Seminář Bezpečnostně právní faktory 
rizikového chování
Zajímají Vás možnosti bezpečnostně ‑ práv‑
ního řešení rizikového chování ve škole? 
Zajímá Vás, jaké rizikové chování vykzuje 
znaky přestupku, správního deliktu nebo 
trestného činu? Zajímají Vás Vaše práva 
a povinnosti směrem k zákonným zástupcům 
(rodičům) a orgánům činným v trest‑
ním řízení?

Nabízíme Vám jednodenní seminář, který 
se zaměřuje na bezpečnostně právní aspekty 
rizikového chování. Cílem semináře je seznámit 
se – přijatelnou formou – s právním prostře‑
dím České republiky, které upravuje jednotlivé 
formy rzikového chování

Seminář je zaměřen na rozšíření kompe‑
tencí pedagoga v oblasti právního vědomí. 
Napomáhá správnému pochopení jednotlivých 
legislativních nástrojů, a správnému chápání 
práv a povinností pedagogických pracovníků, 

včetně možnsoti využití takových nástrojů, 
kterými se pedagogický pracovník chrání.

Zaměřuje se na všechny formy rizikového 
chování / náVykoVé Látky / dopraVa / poru‑
chy příJMu potraVy / syndroM týraného 
dítěte / Šikanu / kyBerŠikanu / netoLis‑
Mus / hoMofoBie / extreMisMus / rasisMus 
/ xenofoBie / antiseMitisMus / VandaLis‑
Mus / krádeže / Loupeže / krizoVé situace 
Ve ŠkoLe / záŠkoLáctVí / seBepoŠkozoVání / 
noVá náBoženská hnutí / sexuáLně rizi‑
koVé choVání a další.

Samostatná část je věnována problematice 
a možnostem testování dětí při důvodném 
podezření na ovlivnění návykovou látkou.
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Pokud máte zájem o realizaci semináře ve Vaší škole, kontaktujte nás na mailu: scan@scan ‑zs.cz, 
kde se dozvíte další podrobnosti.
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