




Přehled koncepčních 
dokumentů oboru adiktologie

Akční plán: 
výstup č. 2c projektu NETAD



Verze 5 ze dne 7. prosince 2013  

(po připomínkovém kole SNN ČLS JEP, ČAA a ANO)

Tato publikace vznikla jako výstup projektu NETAD, který je 

spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Projekt realizuje Klinika adiktologie  

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze pod názvem „Síťování vědecko-výzkumných 

kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou 

správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD)“ 

a registračním číslem CZ.1.07/2.4.00/17.0111.



Přehled koncepčních 
dokumentů oboru adiktologie

Akční plán: 
výstup č. 2c projektu NETAD

Autor:

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Konzultanti:

doc. MUDr. et PhDr. Kamil Kalina, CSc.

prim. MUDr. Petr Popov

PhDr. Jiří Libra 

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN 

v Praze





7

obsah
Úvod     8

1 Teoretická východiska oboru adiktologie 10

 1/1 Terminologický slovník (ev. přímo výkladový slovník) 11

 1/2 Základní učební TexTy s všeobecným Záběrem oboru adikTologie 11

 1/3 časopis adikTologie 12

 1/4 klíčové inTerneTové sTránky  13

2 koncepce oboru adiktologie (mezioborová verze)  14

 2/1 koncepce oboru adikTologie 15

 2/2 akční plán oboru adikTologie 15

 2/3 národní sTraTegie proTidrogové poliTiky čr a její akční plán 16

3 koncepce specializovaných služeb v oboru adiktologie 18

 3/1 legislaTivní přehled a ukoTvení služeb a oboru adikTologie 19

 3/2 koncepce síTě specialiZovaných adikTologických služeb  19

 3/3 sTandardy kvaliTy specialiZované adikTologické péče  20

 3/4 nové/úTlumové Typy specialiZovaných služeb v adikTologii 22

4 koncepce vědy a vzdělávání v adiktologii 24

 4/1 koncepce vědecko-výZkumné činnosTi a epidemiologie v adikTologii 25

 4/2 koncepce vZdělávání v oboru adikTologie 25

5 Etický kodex a etika v oboru adiktologie  28

6 koncepce financování oboru adiktologie 30

7 nedořešené problémy a témata v oboru adiktologie 32

použitá literatura  34

příloha (tabulka č. 1 a č. 2): celkový přehled klíčových dokumentů a jejich aktuálního stavu  36

Fakultativní příloha1:

Manuál k Národnímu informačnímu systému v adiktologii (NISA) a

Manuál – Publikační systém časopisu Adiktologie (OJS – Open Journal System)

1 Fakultativní příloha je samostatnou publikací



8

Úvod



9

Akční plán úzce navazuje na souhrnný přehled klíčových 
dokumentů (číslo výstupu NETAD 2b) a rozpracová-
vá popis jednotlivých dokumentů jednak směrem k jeho 
vazbám na dokumenty ostatní, jednak k popisu ges-
ce a jednak směrem k popisu postupu vzniku či dalších 
souvisejících širších okolností. Výstup 2c je samozřej-
mě pouze pracovním návrhem sloužícím k diskusi a vy-
jasnění stanovisek mezi dotčenými subjekty a osobami. 
Má však pomoci diskusi facilitovat a dosáhnout konsen-
su, pokud jde o vznik a kultivaci klíčových dokumentů 
potřebných pro úspěšnou existenci samostatného oboru 
adiktologie. Akční plán tak v tomto smyslu plní roli jaké-
hosi navrhovaného itineráře zpřehledňujícího a vysvětlu-
jícího obsah a vazby mezi klíčovými dokumenty oboru 
adiktologie a vytyčujícího možné scénáře vzniku chybě-
jících dokumentů.    
  
Klíčovými je pro potřeby tohoto textu míněn soubor  
dokumentů, které zachycují a zpracovávají zásadní kon-
cepční návrhy pro jednotlivé oblasti, v nichž je obor adik-
tologie rozvíjen a realizován. Jedná se o soubor dokumentů 
majících vnitřní logiku a konzistenci danou součas-
ným směrem vývoje oboru, které vytvářejí smysluplný 
rámec usměrňující dílčí kroky tak, aby došlo k synchro-
nizaci mezi jednotlivými aktivitami a byla zajištěna po-
třebná návaznost. Přitom nejde v tomto smyslu pouze 
o užší pojetí oboru adiktologie jako zdravotnického ne-
lékařského oboru, nýbrž o jeho širší pojetí, tj. integrova-
ný koncept oboru rozvíjeného jak na půdě zdravotnictví, 
tak sociální, školské atd., ale i oboru, v němž se pohybu-
jí různé profese. Současně však také oboru, který je defi-
nován, ohraničen a má vymezeny specializované služby 
(provozy) odlišené od jiných typů provozů, oboru, který 
má např. formulované Certifikační standardy a další pa-
rametry těchto provozů, který má definovanou vzděláva-
cí a výzkumnou koncepci atd. Zásadním momentem je 
též jednotná terminologie a výchozí teoretické koncepty, 
na nichž jsou vystavěny konstrukty, s nimiž obor v praxi 
i v teorii umí pracovat, tj. realizovat diagnostickou, pre-
ventivní, léčebnou a výzkumnou činnost v dílčích oblas-
tech a tématech.       
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1 Teoretická východiska oboru adiktologie
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1Základní teoretická báze oboru je tvořena klíčový-
mi dokumenty dvou hlavních typů, terminologickým 
slovníkem, případně přímo též výkladovým slovní-
kem základních pojmů, a základními učebními texty, 
resp. monografiemi zpracovávajícími střešní teore-
tická východiska a koncepty. 

1/1 TerminologicKý slovníK (ev. Pří-
mo výKlAdový slovníK)

Sjednocení terminologie a reflexe vývoje klíčových 
pojmů patří do základní kolekce výbavy každého 
oboru. Obor adiktologie prochází relativně rychlým 
vývojem a reflexe terminologie je v tomto smyslu 
velice náročná a někdy nejednoznačná i na meziná-
rodní úrovni, což dobře odráží diskuse např. o pojmu 
závislosti atd. Slovník základních pojmů definu-
je/vymezuje podobu základní terminologie oboru, 
tj. specifikuje základní pojmy a vztahy mezi nimi, 
včetně významově souřadných pojmů či pojmů  
významově nadřazených či podřazených. Základ-
ní pojmový aparát oboru je důležitým předpokla-
dem srozumitelnosti odborných dokumentů a jejich 
jednoznačnosti. Oborově specifickými pojmy jsou 
např. závislost, užívání, návyková látka, rizikové 
užívání atd. Výkladový slovník navíc nabízí též vy-
světlení pojmu v širších teoretických a historických 
souvislostech a slouží již jako studijní podklad na-
vazující a doplňující větší učební texty a monogra-
fie. V domácím prostředí tak máme k dispozici stá-
le glosář základních pojmů zpracovaný doc. Kalinou 
z roku 2001 (dostupný on-line na www.drogy-info.
cz). Glosář základních pojmů se tak stal důležitým 
výchozím materiálem a prvním pokusem o sjedno-
cení výkladu těchto pojmů. Zásadní prioritou obo-
ru by nyní měla být jeho aktualizace (k dnešku uběh-
lo 12 let od prvního vydání), jedná se o významný 
úkol z hlediska návaznosti všech dalších dokumentů 
právě na užívanou terminologii. Výkladový slovník 
je prozatím zčásti chybějící dokument, který existu-
je pouze pro oblast primární prevence (Miovský et 
al., 2012).

Gesce: Odborné společnosti (především SNN ČLS 
JEP a ČAA), sRVKPP, Klinika adiktologie 1. LF UK 
a VFN v Praze.2

Vazby: Terminologie má úzkou vazbu na základní 
učební texty a monografie, které odrážejí její stav. 
Samozřejmě, že nejvíce citlivým místem, kde se pro-
jevují neshody či nedostatečně diskutované problé-
my, je pak časopisecké publikování a překlady. Kva-
lita terminologie a její sjednocení tak v zásadě přímo 
ovlivňují srozumitelnost a kvalitu všech dalších klí-
čových dokumentů.

Stav:
• Glosář základních pojmů zpracovaný doc. Kali-

nou z roku 2001 (dostupný on-line na www.dro-
gy-info.cz). Zásadně nutná aktualizace co nejdří-
ve.  

• Výkladový slovník je prozatím zčásti chybějící 
dokument, který existuje pouze pro oblast pri-
mární prevence (Miovský et al., 2012). Recent-
ní, aktualizace vhodná  v letech 2015–2017.

1/2 ZáKlAdní učební TexTy s všeo-
becným Záběrem oboru AdiKTologie

Základní učební texty oboru adiktologie tvoří dnes 
(k datu redakční uzávěrky dokumentu) kolekci cel-
kem 5 knih.3 Tyto texty obsahují základní teoretická
východiska a teoretické koncepty oboru adiktolo-
gie v jeho současné, mezioborové perspektivě. Jed-
ná se tak o přehled nejen modelů závislosti a s ní 
souvisejících fenoménů, ale též přehled teorií pojetí 
rizikových a protektivních faktorů, souvislosti mezi  
biologickými, psychologickými, sociálními a další-
mi fenomény a jejich vlivem na vznik, rozvoj a léč-

2 Pozn.: Přestože terminologický slovník patří ke sdílené obo-
rové výbavě, není gesce jednoznačně dána pouze rolí a pozicí 
odborné společnosti. Klíčová je zde však komunikace, propoje-
nost a praktické užívání terminologie. Zvláštní roli tak v tom-
to případě má časopis Adiktologie jako nositel recentní podo-
by odborné terminologie a samozřejmě pak univerzitní vzdě-
lávání. Zásadním úkolem je pak průběžná diskuse o termino-
logicky citlivých tématech a kompatibilitě domácí a zahranič-
ní terminologie (tj. např. tvorba jazykových „převodníků“ jako 
pomůcek pro autory odborných textů atd.). 

3 Pozn.: V širším záběru je na trhu dostupných mnoho dalších 
monografií úzce zaměřených na určité tematické celky repre-
zentované např. terapeutickými komunitami nebo psychotera-
pií závislostí (doc. Kalina) atd. Zde se proto zaměřujeme pou-
ze na šířeji pojaté učebnice s ambicí a záměrem obsáhnout zá-
kladní rámec oboru.  
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1 bu závislostí. Uvedené texty obsahují základní pře-
hled etiologie a diagnostiky tzv. závislostních po-
ruch a onemocnění a obsahují základní přehled teo-
rie a praxe preventivní a léčebné péče, včetně oblasti 
minimalizace rizik a škod. Prvním z  textů je původ-
ní plná (dvoudílná) verze monografie autorského ko-
lektivu vedeného doc. Kalinou (Kalina et al., 2003). 
Druhým základním textem je navazující souhrnné 
dílo editorované týmž editorem (Kalina et al., 2008), 
které v kratší, hutnější a současně více klinicky za-
měřené formě zpracovává základní přehled. Další 
publikací je kniha Karla Nešpora Návykové chová-
ní a závislost (2011). Kolekci uzavírá překlad ame-
rické učebnice Gerry Millerové, který pro české vy-
dání dostal název Adiktologické poradenství (2011). 
Ten v ucelené a zkrácené formě představuje základ-
ní přehled poznatků oboru v rozsahu odpovídajícím 
přibližně záběru státní závěrečné zkoušky bakalář-
ského programu oboru adiktologie (k tomuto účelu 
slouží všechny citované texty). Překlad monografie 
Millerové je pak cenný především zarámováním zá-
kladních konceptů a pojmů z mezinárodního hledis-
ka a celkovým usazením, které v kombinaci s oběma 
předchozími domácími pracemi reprezentuje skuteč-
ně základní současnou teoretickou bázi oboru adik-
tologie na této úrovni obecnosti a záběru. Pro oblast 
primární prevence je k dispozici prozatím verze mo-
nografie z roku 2010 (Miovský et al., 2010) zpraco-
vávající základní témata a rámec prevence rizikového 
chování, jejíž součástí je též prevence užívání návy-
kových látek a jeho dopadů.       

Gesce: Odborné společnosti (především SNN ČLS 
JEP a ČAA). 4

Spoluzodpovídá: sRVKPP, Klinika adiktologie 
1. LF UK a VFN v Praze. 

Vazby: Přestože ostatní klíčové dokumenty obvykle 
nepracují přímo s definicemi a popisem teoretických 

konstruktů a jejich vysvětlením, nemohou se bez 
nich obejít. Explicitně i implicitně na ně přímo nava-
zují a s nimi pracují. Jasnost a preciznost výkladu tak 
přímo ovlivňují srozumitelnost a přesnost těchto do-
kumentů a samozřejmě též jejich věcnou správnost. 

Stav: Dvojdílná monografie autorského kolektivu 
vedeného doc. Kalinou (Kalina et al., 2003). Dru-
hým textem je navazující souhrnné dílo editorované 
týmž editorem (Kalina et al., 2008). Aktualizace nut-
ná a probíhá, plán vydání 2014 (Grada Publishing). 
• Učebnice Gerry Millerové, která pro české vy-

dání dostala název Adiktologické poradenství 
(2011). Recentní, vhodné sledování budoucích 
doplněných vydání.  

• Učebnice Nešpora prochází průběžně v růz-
ných verzích doplněním (poslední revize vydá-
na v roce 2011). 

• Monografie v oblasti prevence z roku 2010 (Mi-
ovský et al., 2010). Revize vhodná v letech 
2014–2015, některé pasáže vyžadují přepraco-
vání a doplnění.

• Podnět do diskuse představuje návrh zpracovat 
seznam publikací k tématům, která jsou zřetelně 
na trhu poptávána, reprezentují zásadní tematic-
ké celky a doposud jim adekvátní zpracování na 
úrovní monografie chybí: např. rodinná terapie 
závislostí, učebnice s hlubším přehledem a závě-
rem účinku hlavních skupin a látek, psychoso-
matika v adiktologii atd.

1/3 čAsoPis AdiKTologie

Časopis Adiktologie reprezentuje samostatnou ka-
tegorii – národní odborný časopis. Jeho hlavním 
smyslem je vnitřní kultivace oboru, jeho terminolo-
gie i schopnosti reflektovat aktuální vývoje světové 
adiktologie a plnit roli informačního „interface“ prá-
vě mezi národní a mezinárodní úrovní oboru. Časo-
pis současně představuje adiktologii směrem k širší 
odborné veřejnosti jak ve zdravotnictví, tak mimo ně 
a pomáhá definovat hranice oboru a jeho sebepojetí. 
Podrobné informace jsou dostupné na www.adikto-
logie.cz a časopis i princip jeho fungování je zde po-
psán včetně elektronického archivu.  

4 Pozn.: Podobně jako u slovníku je problematické označit ges-
ci nad tímto typem klíčového textu, neboť jeho zpracování je 
natolik složitým a náročným autorským dílem, že není mož-
né o něm uvažovat v takto technicistní rovině. Současně však 
jde právě jako u slovníku o další text, na kterém je de facto 
vystavěn zbytek klíčových dokumentů a je tím zásadním ná-
strojem pro utváření identity oboru.
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11/4 Klíčové inTerneTové sTránKy 

Z hlediska informačního pokrytí patří samozřej-
mě mezi základní zdroje informací také interneto-
vé stránky hlavních institucí podílejících se na for-
mování oboru adiktologie výraznějším způsobem, 
tj. přímým zapojením do tvorby či gesce některého 
z klíčových dokumentů atd. Přehled těchto stránek 
pak odkazuje na dílčí zdroje informací:

NMS Praha a sRVKPP: www.drogy-info.cz

SNN ČLS JEP: www.snncls.cz

ČAA: www.asociace-adiktologu.cz

A.N.O.: www.asociace.org

Klinika adiktologie 1. LF 
UK a VFN v Praze: www.adiktologie.cz
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2 Koncepce oboru adiktologie  
(mezioborová verze) 
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2Hlavní koncepční dokument oboru adiktologie je 
tvořen celkem třemi různými samostatnými klíčo-
vými dokumenty. Prvním z nich je Koncepce obo-
ru adiktologie a dále pak Akční plán koncepce, oba 
dokumenty úzce navazují na Národní strategii dro-
gové politiky ČR (a samozřejmě na její akční plán) 
a jsou s ní vzájemně synchronní. Národní strategie 
je však politicko-administrativním dokumentem, za 
který primárně zodpovídá stát a jeho příslušné úřady 
a složky, a není v tomto smyslu nezávislým odbor-
ným dokumentem reprezentovaným názorem odbor-
né společnosti bez ohledu na politické či jiné per-
spektivy. 

2/1 KoncePce oboru AdiKTologie

Koncepce oboru adiktologie patří mezi doposud chy-
bějící dokumenty, tj. nebyla zatím zpracována a nebyl 
dosud v tomto ohledu ani učiněn pokus. Koncep-
cí oboru rozumíme jednoduchý, stručný a struktu-
rovaný popis obsahující krátký přehled základních 
východisek a definicí oboru, přehled činností obo-
ru (čím se obor adiktologie zabývá a jak jej vyme-
zujeme), jak se v daném oboru vzdělává (koncepce 
vzdělávání, viz také dále), co a jak se v něm zkoumá 
(vědecko-výzkumná koncepce oboru), koncepce 
pak rovněž obsahuje přehled zdravotních, sociál-
ních i dalších typů služeb a jak jsou v oboru zajiš-
těny (včetně toho, jak tyto služby definujeme, jaké 
mají certifikační standardy odborné způsobilosti, 
jak vypadají doporučené postup atd.), tj. preventivní 
a léčebnou péči a oblast minimalizace rizik a škod. 
Součástí koncepce oboru je jeho legislativní ukotve-
ní a představa dalšího vývoje a priorit, samozřejmě 
včetně ekonomického vymezení a představy dalšího 
zajištění existence a rozvoje klíčových služeb. Pře-
hled všech oblastí (včetně etické komise a kodexu) 
vychází ze souboru tzv. klíčových dokumentů obo-
ru, tedy těch, které vymezuje a popisuje tento doku-
ment. Akční plán (viz dále) je pak návrhem realiza-
ce (tj. návrhu a vzniku) těchto dokumentů, na jehož 
konci stojí příprava a vyhotovení právě první verze 
Koncepce oboru adiktologie, k níž současný vývoj 
postupně směřuje.

Gesce: Za návrh koncepce oboru zodpovídá primár-
ně odborná společnost, tj. v ČR Společnost pro návy-

kové nemoci (SNN ČLS JEP), reprezentující odbor-
nou veřejnost na mezioborové platformě bez ohle-
du na resortní příslušnost. Spolu s ní však do proce-
su vzniku, schválení a další realizace jsou zapojeny 
další struktury a společnosti, jako jsou Česká asocia-
ce adiktologů (ČAA), Asociace nestátních organiza-
cí (A.N.O.), sRVKPP a další. K návrhu a vytvoření 
koncepce by pak samozřejmě měly být přizvány dal-
ší dotčené instituce jak ze skupiny vzdělavatelů, tak 
výzkumných institucí atd. 

Vazby: Koncepce oboru adiktologie úzce navazuje 
na Koncepci specializovaných služeb v oboru adik-
tologie (viz kapitola 3 tohoto dokumentu), Koncepci 
vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti (viz kapi-
tola 4 tohoto dokumentu) a integruje oba dokumen-
ty spolu s dalšími do jednotné podoby vymezující 
současný stav a navrhované kroky potřebné pro dal-
ší rozvoj oboru.

Stav: Dokument dosud neexistuje ani v pracovní 
verzi, a je proto vhodné vytvořit alespoň první pra-
covní text, jehož prostřednictvím by bylo možné dis-
kusi o koncepci oboru otevřít. Doporučená realiza-
ce 2014–2016.

2/2 AKční Plán oboru AdiKTologie

Vytvořit a realizovat Koncepci oboru adiktologie je 
složitý proces, na kterém se podílí množství různých 
odborníků a složek, a její vytvoření vyžaduje formu-
laci jednoduchého Akčního plánu. Tímto Akčním 
plánem oboru adiktologie je de facto tento samot-
ný třetí výstup řady dokumentů rozpracovávající 
popis všech klíčových dokumentů, jejich souvis-
lostí a doporučení pro úpravy stávajících a způsobu 
vzniku plánovaných klíčových dokumentů. V zásadě 
tak právě výstup č. 2c projektu NETAD přímo tvoří 
tzv. Akční plán oboru adiktologie směřující k dokon-
čení integrace oboru z hlediska jeho základních do-
kumentů. Jedná se pouze o technický dokument po-
máhající v realizaci této práce a vytyčující základní 
technický a časový itinerář prací, včetně navržených 
odpovědností za postup. Specifikuje též doporuče-
ný postup schvalování dokumentů (tj. proces jejich 
legitimizace), způsob provedení a vzájemné vaz-
by mezi dokumenty. Stejně jako za Koncepci oboru 
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2 adiktologie odpovídá primárně i za Akční plán obo-
ru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS 
JEP a oba dokumenty v tomto smyslu vytvářejí inte-
grovanou představu odborné veřejnosti o současném 
vymezení oboru a jeho dalším směřování, včetně re-
flexe podmínek a širšího kontextu (ekonomické, le-
gislativní a další podmínky).       

Gesce: Gesce nad Akčním plánem logicky stejně 
jako v případě Koncepce oboru spadá pod odbor-
né společnosti, nicméně vznik první pracovní verze 
dokumentu na sebe vzala Klinika adiktologie 1. LF 
UK a VFN v rámci projektu NETAD, která tuto ver-
zi předává právě do rukou SNN ČLS JEP a ČAA pro 
další využití a vedení práce.   

Vazby: Akční plán rozpracovává do technické rovi-
ny doporučený postup tvorby jednotlivých klíčových 
dokumentů a způsobu jejich provazování až k mož-
nosti vytvoření Koncepce oboru adiktologie. Sou-
časně specifikuje vhodné termíny aktualizací těchto 
dokumentů a zodpovědností (gesce) při vedení prá-
ce a následné legitimizace vzniklých dokumentů, tj. 
procesu jejich schvalování a uvádění do praxe. 

Stav: První pracovní verze vytvořena výstupem 2c 
projektu NETAD a předána SNN ČLS JEP a ČAA. 
Vhodné vedení širší diskuse na výborech společností 
a dosažení konsenzu nad finální podobou první verze 
a její schválení. Doporučená realizace 2014. 

2/3 národní sTrATegie ProTidrogové 
PoliTiKy čr A její AKční Plán

Národní strategie protidrogové politiky a její akč-
ní plán, za jejichž přípravu zodpovídá poradní or-
gán Rada vlády pro koordinaci protidrogové politi-
ky a její sekretariát. Jedná se o dva úzce provázané 
dokumenty, které obsahují představu o té části obo-
ru adiktologie, za níž zodpovídá stát, a podléhá proto 
administrativní a politické korekci. Dokumenty tak 
nutně nemusejí být v souladu s tím, jak tato téma-
ta vnímá odborná veřejnost, a je samozřejmé, že po-
liticky citlivá témata mohou být nazírána prizmatem 
těchto dokumentů značně rozdílně. Jedná se v tomto 
smyslu tedy o státem regulované dokumenty, podlé-
hající procesu vyjednávání a schvalování jednotlivý-

mi úřady a institucemi promítajícími do nich své zá-
jmy a představy a vyžadujícími širší konsensus, než-
li je zapotřebí pouze na odborné úrovni a platformě. 
Pro oblast primární prevence je ekvivalentem pro re-
sort školství Strategie prevence rizikového chová-
ní MŠMT a pro resort zdravotnictví vybrané pasáže 
programu Zdraví 21, případně jeho navazující část 
Zdraví 2020, a navazující či související dokumenty. 
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3 Koncepce specializovaných služeb v oboru 
adiktologie
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3Jádrem Koncepce oboru adiktologie je Koncepce 
specializovaných služeb, tj. popis formy a způsobu 
zajištění preventivních a léčebných programů včet-
ně programů minimalizace rizik a škod. Záběr doku-
mentu v zásadě kopíruje strukturu a obsah opatření 
snižujících poptávku.  

3/1 legislATivní Přehled A uKoTvení 
služeb A oboru AdiKTologie

Přehled klíčových zákonných a podzákonných no-
rem majících přímý vztah k činnostem a samotné 
existenci oboru adiktologie pomáhá lepší orienta-
ci nejen v jeho samotném vymezení a vymezení ob-
sahu jeho činností, ale též odráží stav vývoje oboru 
a jeho formální ukotvení do širšího systému zdravot-
ních a sociálních služeb a školství. Specifikuje, do 
jaké míry koresponduje obsah klíčových dokumentů 
(především Koncepce oboru adiktologie a Koncepce 
sítě specializovaných adiktologických služeb) a je-
jich pojetí s formálním ukotvením v rámci zákon-
ných a podzákonných norem, a tím de facto vytyčuje 
priority vývoje oboru právě z hlediska jeho formál-
ního ukotvení – obsahuje nástin, jak má být stanove-
ná koncepce a vize vývoje oboru formálně ukotvena 
a jakým způsobem. Dokument popisující legislativ-
ní ukotvení základních typů služeb stále není dokon-
čen a chybí přesná analýza současného stavu (byť je 
např. k dispozici popis základního rámce). Zásadní 
je současně absence přesnějšího vymezení budoucí 
představy, kam je podle odborné veřejnosti potřeb-
né obor adiktologie legislativně posouvat dál. Chybí 
tedy přesnější formulace představ budoucího antici-
povaného stavu legislativy s diferenciací, pod který 
resort daná norma (tj. v tomto smyslu gesce přísluš-
ného zákona, podzákonných norem, vyhlášek atd.) 
náleží. Současně s tím by bylo žádoucí kodifikovat 
přesnější představu již přímo znění příslušných pa-
sáží a konkrétní legislativní dokumenty, aby bylo 
možné o takových představách vést diskusi, prová-
dět vnitřní připomínková kola a hledat postup, jak 
je postupně realizovat, tj. odpovídajícím způsobem 
administrovat a prosazovat jejich přijetí v požadova-
né verzi atd.

Gesce: Odborné společnosti (především SNN ČLS 
JEP a ČAA). 

Spoluzodpovídá: sRVKPP, Klinika adiktologie 
1. LF UK a VFN v Praze.

Vazby: Dokument navazuje na Koncepci oboru 
adiktologie a Koncepci specializovaných adiktolo-
gických služeb. Specifikuje, do jaké míry obsah do-
kumentů a jejich pojetí koresponduje s formálním 
ukotvením v rámci zákonných a podzákonných no-
rem, a tím de facto vytyčuje priority vývoje oboru 
právě z hlediska jeho formálního ukotvení – obsahu-
je nástin, jak má být stanovená koncepce a vize vý-
voje oboru formálně ukotvena a jakým způsobem. 
Základní logikou dokumentu je tedy pečlivé sledo-
vání stavu a směru vývoje Koncepce oboru a popis, 
jak se tuto koncepci daří formálně ukotvit a co je pro 
to třeba dále dělat.  

Stav: Dokument doposud neexistuje ani v pracov-
ní verzi a je vhodné vytvořit právě alespoň první 
pracovní dokument, jehož prostřednictvím by bylo 
možné diskusi o koncepci oboru otevřít. Doporuče-
ná realizace 2014.

3/2 KoncePce síTě sPeciAliZovAných 
AdiKTologicKých služeb 

Specializovanou péčí v oboru adiktologie chápeme 
takové typy provozů, které odpovídají pojetí Certifi-
kačních standardů (viz dále bod 3.3). Tyto standardy 
určují základní charakter péče (tj. její provozní para-
metry) a strukturují/diferencují základní typy provozů 
a definují jejich návaznosti a propojenost do celistvé-
ho a homogenního rámce/systému. Tím je dána i zá-
kladní logika formálního oddělení tzv. specializova-
ných adiktologických provozů (tj. typových provozů 
definovaných certifikačními standardy) od provo-
zů nespecializovaných5 (tj. provozů, které primárně 
nejsou určeny pro prevenci a léčbu závislostí a je-
jichž hlavní cílovou skupinou nejsou uživatelé návy-
kových látek). To je také základní rozlišení speciali-

5 Pozn.: Mezi tzv. nespecializované služby řadíme jakékoli jiné 
zdravotní nebo sociální služby, které uživatelé návykových lá-
tek využívají a které pomáhají zajistit základní spektrum slu-
žeb potřebných též pro tuto klientelu, ale na uvedenou kliente-
lu se nezaměřují výhradně a současně daný typ provozu neod-
povídá všem hlavním požadavkům definovaným Certifikačními 
standardy odborné způsobilosti (Libra et al., 2012).



20

3 zované adiktologické péče od péče jiné, kde se sice 
mohou uživatelé návykových látek nebo jejich pří-
buzní či blízcí objevit, ale daný typ péče není primár-
ně určen pouze jim a nesplňuje všechny relevantní 
požadavky na kvalitní specializovanou péči. V sou-
časné době (k datu uzávěrky dokumentu) je výborem 
SNN ČLS JEP a ČAA definitivně schválena verze č. 
4.7. Za dokument primárně nesou odpovědnost obě 
uvedené odborné společnosti. 

Gesce: Odborné společnosti (především SNN ČLS 
JEP a ČAA). 

Spoluzodpovídá: sRVKPP, Klinika adiktologie 
1. LF UK a VFN v Praze.

Vazby: Dokument úzce navazuje na Koncepci oboru
adiktologie a doplňuje ji. Jeho součástí je definice 
standardů kvality, tj. Certifikační standardy odbor-
né způsobilosti (viz dále kapitola 3.3) a tzv. Dopo-
ručené postupy (viz dále kapitola 3.4). Uvedené dva 
dokumenty vytvářejí s Koncepcí specializovaných 
adiktologických služeb jeden celek a vzájemně na 
sebe odkazují svojí terminologií, strukturou a vnitř-
ní logikou.  

Stav: Výborem SNN ČLS JEP a ČAA schválena 
verze č. 4.7 (listopad 2013). Verze 4.7 obsahuje také 
oblast primární prevence a návrh dostupnosti jednot-
livých typů služeb na území ČR.

3/3 sTAndArdy KvAliTy sPeciAliZo-
vAné AdiKTologicKé Péče 

Pro potřeby tohoto dokumentu definujeme standardy 
kvality v souladu s širším konceptem WHO (Mrav-
čík et al., 2010) jako soubor tří hlavních dokumentů 
zastřešených pojmy „standardy kvality péče/standar-
dy dobré praxe“, k nimž náleží:
• standardy pracovišť, zařízení a programů,
• standardy postupů odvozených od případu či dia- 

gnózy,
• standardy metod.

A) sTAndArdy PrAcovišť, ZAříZení A ProgrA-

mů (cerTifiKAční sTAndArdy) 

Standardy kvality pracovišť, zařízení a programů 
označovaných jako specializovaná adiktologická 
péče jsou kodifikovány prostřednictvím tzv. Cer-
tifikačních standardů odborné způsobilosti. Doku-
ment je nyní dostupný v nové/aktualizované verzi 
z roku 2012 (Libra et al., 2012), díky projektu ve-
deném VFN. Tento dokument specifikuje základní 
typy adiktologické péče v oblasti léčby, rehabilitace 
a programů minimalizace rizik a škod. V souladu s  
dokumentem je pak nastaven celý proces hodnocení 
příslušných provozů a jejich certifikace (řád, systém 
vzdělávání certifikátorů, způsob hodnocení, vzorové 
dokumenty atd.). Tím je formálně zajištěna identifi-
kace zařízení z hlediska systému (tj. jejich odlišení 
a specifikace vůči jiným typům zdravotní a sociální 
péče) a je možné vytvářet první mapy dostupnosti 
specializované adiktologické péče dle počtu a cha-
rakteru cílové skupiny v návaznosti, a tedy defino-
vané potřebnosti péče na národní i regionální úrov-
ni. Certifikační standardy tak tvoří nedílnou součást 
koncepce adiktologické specializované péče, ne-
boť mj. slouží právě jako formální nástroj rozlišení  
a diferenciace této péče od jiných typů zdravotní 
a sociální péče a činí tento proces administrativně 
i obsahově jasně definovaný, strukturovaný a kont-
rolovatelný. 

Podstatným úspěchem české adiktologie je též exis-
tence standardů kvality pro oblast primární prevence 
(Pavlas Martanová et al., 2012a). Jedná se již o třetí 
dokument v pořadí a současná verze se dokázala vy-
rovnat s problémem vazby a existence dalších souvi-
sejících typů rizikového chování. Celý systém hod-
nocení kvality se současně podařilo v rámci resortu 
školství uvést do života a zajistit současně podklady 
a opory pro realizaci samotného hodnocení (Pavlas 
Martanová et al., 2012b). Systém hodnocení kvality 
preventivních programů je komplementární se systé-
mem hodnocení kvality léčby a rehabilitace.   

Gesce: Přestože v minulosti gesci nad certifikačním 
procesem převzala a proces financovala a facilitova-
la RVKPP, v budoucnu by se gestorem obsahu doku-
mentu, struktury a procesu hodnocení měla stát opět 
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3SNN ČLS a ČAA a role RVKPP v celém procesu by 
měla být znovu kontraktována všemi klíčovými ak-
téry a ošetřena písemnými dohodami o sdílení a vy-
užívání pro další potřeby (např. spojení certifikátu 
s možností ucházet se o státní dotaci atd.). V přípa-
dě standardů kvality školské prevence by pak o gesci 
měla ve stejné logice proběhnout diskuse a následná 
dohoda mezi oběma odbornými společnostmi (SNN 
a ČAA) a MŠMT.

Vazby: Standardy kvality (resp. Certifikační stan-
dardy odborné způsobilosti) pro oblast prevence 
(MŠMT) a pro oblast specializovaných adiktologic-
kých služeb vytvářejí jeden celek s Koncepcí specia-
lizovaných adiktologických služeb (jíž dávají obsah 
a strukturu z hlediska vymezení typů péče a nasta-
vení jejích parametrů) a s tzv. Doporučenými po-
stupy (viz 3.3b), které specifikují, co, v jaké podobě 
a komu je vhodné poskytovat v těchto zařízeních tak, 
aby péče byla bezpečná a efektivní.      

Stav:6 
• Certifikační standardy specializovaných adikto-

logických služeb – „Standardy odborné způsobi-
losti pro zařízení  a programy poskytující adik-
tologické odborné služby (Standardy služeb pro 
uživatele drog, závislé a patologické hráče)“ (Li-
bra et al., 2012). 

• Certifikační standardy prevence rizikového cho-
vání – „Standardy odborné způsobilosti posky-
tovatelů programů školské primární prevence  
rizikového chování“ jsou dostupné v aktualizo-
vané verzi z roku 2012 (Pavlas-Martanová et al., 
2012a).

b) doPoručené PosTuPy v oboru AdiKTologie:

Klíčovým dokumentem navazujícím na Koncepci 
sítě specializovaných  adiktologických služeb a Cer-
tifikační standardy odborné způsobilosti jsou tzv. Do-
poručené postupy v oboru adiktologie. Doporučené 

postupy jsou dokumentem definujícím tzv. dobrou 
praxi, tj. definujícím, co, pro koho a jakou formou 
má být optimálně zajištěno tak, aby poskytovaná 
péče byla účinná, efektivní a odpovídala součas-
ným poznatkům vědeckého výzkumu i klinické pra-
xe. Doporučené postupy tak, zjednodušeně řečeno, 
dávají obsah tomu, co jako formu definují/specifiku-
jí Certifikační standardy odborné způsobilosti a na-
opak – oba dokumenty jsou v takto úzkém vztahu. 
Doporučené postupy jsou konsenzuální představou 
odborné veřejnosti o tom, jaká péče je pro jakou cí-
lovou skupinu vhodná, tj. odpovídá jejím potřebám, 
a jaká péče by jí a jakým způsobem měla být posky-
tována, včetně zohlednění současných možností i li-
mitů diagnostické a léčebně-rehabilitační praxe. To 
vše v reálném kontextu existující institucionální sítě 
a daných ekonomických možností. Doporučené po-
stupy tedy z principu nejsou popisem ideálního sta-
vu, ale popisem potřebného minima splňujícího výše 
uvedené požadavky a minima, jehož musí být schop-
na dosáhnout větší část systému.     

Gesce: Odborné společnosti (především SNN ČLS 
JEP a ČAA). 

Spoluzodpovídá: sRVKPP, Klinika adiktologie 
1. LF UK a VFN v Praze.

Vazby: Doporučené potupy úzce navazují na Kon-
cepci specializovaných adiktologických služeb  
a Certifikační standardy odborné způsobilosti a tvo-
ří s nimi jeden celek. Implicitně korespondují s logi-
kou jejich členění i obsahem a zpřesňují představu 
o tom, jak je definována kvalitní a efektivní péče pro 
jednotlivé uvažované cílové skupiny. 

Stav: Záměr vypracovat Doporučené postupy byl na 
podzim 2012 schválen výborem SNN ČLS JEP a ve-
dením autorského kolektivu, editorskou rolí byl po-
věřen doc. Kamil Kalina. Dokument je nyní ve stadiu 
vypracovávání a předpokládané předložení první 
pracovní verze do širší diskuse bude v druhém po-
loletí 2014. Základní struktura a definice parametrů 
materiálu budou zpracovány v rámci projektu NE-
TAD.   

6 pozn.: Tématy k diskusi u tohoto dokumentu jsou ze-
jména terminologické otázky, tj. harmonizace termino-
logie s ostatními dokumenty, pevnější ukotvení vzta-
hu s koncepcí specializované péče, legislativní ukotvení 
a opora celého systému služeb atd.
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3 3/4 nové/ÚTlumové TyPy sPeciAliZo-
vAných služeb v AdiKTologii

Dokument zabývající se diskusí o vývoji služeb a je-
jich směřování je dokumentem, jaký prozatím chybí. 
Měl by reflektovat měnící se podmínky i potřeby cílo-
vých skupin a měl by umět nastolovat témata týkající 
se např. útlumu některých typů péče, nebo naopak 
vzniku nových. Dokument by měl být tzv. „živým“ 
pracovním materiálem facilitujícím diskusi o tom, 
jak a proč se vyvíjejí a mění potřeby cílových sku-
pin, měl by podporovat reflexi a otevírat cestu k hle-
dání a definování způsobů řešení, tj. promítání těchto
témat a poznatků do klinické praxe a do jednotli-
vých vyvíjejících se typů specializované adiktolo-
gické péče. Mezi témata diskutovaná v dokumentu 
dnes patří například zdravotní výkony profese adik-
tologa nelékaře a lékaře AT ve vztahu ke specializo-
vané adiktologické péči a dokument Seznam a defi-
nice výkonů drogových služeb (RVKPP) atd. 

Gesce: Odborné společnosti (především SNN ČLS 
JEP a ČAA). 

Spoluzodpovídá: sRVKPP, Klinika adiktologie 
1. LF UK a VFN v Praze.

Vazby: Dokument lze chápat jako supplement Kon-
cepce sítě specializovaných adiktologických služeb 
v tom smyslu, že zobrazuje aktuální diskusi a problé-
my spojené se zajištěním péče. Jeho prostřednictvím 
má být průběžně prováděna reflexe např. chybějících 
typů služeb nebo nutnost redesignování existujících, 
případně jejich útlum, pokud se ukazuje, že se pro-
měňuje nebo zmenšuje a mizí.  

Stav: První pracovní verze dokumentu vzniká 
v rámci projektu NETAD a bude předložena v prů-
běhu roku 2014 výboru SNN ČLS JEP a ČAA k širší 
diskusi – jako navazující dokument na Koncepci sítě 
specializovaných adiktologických služeb .  
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4 Koncepce vědy a vzdělávání v adiktologii
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4Dvojice samostatných klíčových dokumentů Kon-
cepce vědecko-výzkumné činnosti a Koncepce vzdě-
lávání vytvářejí pro obor adiktologie nový tematický 
celek. Jejich smyslem je zpřesnit a vyjasnit předsta-
vu o tom, co je třeba zajistit z hlediska kvality pří-
pravy profesionálů pracujících na různých pozicích 
v oboru, jaký by měl být směr jak samotného vzdělá-
vání, tak vědecké činnosti vytvářející základní před-
poklady vývoje a pevného ukotvení každého oboru. 

4/1 KoncePce vědecKo-výZKumné čin- 
nosTi A ePidemiologie v AdiKTologii

Z povahy definice oboru adiktologie je zřejmé, že 
podstatná část jeho vědecko-výzkumné činnosti je 
definována, obsažena a realizována na půdě mnoha 
oborů, počínajíce genetikou, biochemií, farmakolo-
gií přes psychologii až po sociální vědy. Koncepce 
vědecko-výzkumné činnosti v oboru adiktologie má 
za úkol ve své první části (A) identifikovat hlavní 
tematické celky/programy realizované na území ČR 
různými institucemi a propojovat je do jednoho ho-
mogenního rámce. Smyslem koncepce je zpřehled-
nit, co podstatného je ve vědě v rámci oboru adik-
tologie realizováno a jakými klíčovými institucemi, 
jaké priority jsou pro další vývoj stanoveny a jaká 
témata má smysl podporovat a rozvíjet za stávají-
cích institucionálních, personálních a ekonomických 
možností. Ve své druhé části (B) pak má koncepce 
za úkol věnovat se drogové epidemiologii. Zde přetr-
vává zásadní dvojkolejnost a nedotaženost v oblasti 
monitoringu alkoholu, tabáku a zneužívaných léků, 
tato oblast by tam měla být více systémově prostřed-
nictvím NMS a jeho partnerů ošetřena. Koncepce 
má sloužit též jako podklad pro přípravu a formulaci 
speciálních podpůrných programů a zajištění podpo-
ry ze strany grantových agentur (především GAČR, 
IGA, TAČR, grantová agentura MV atd.) a případně 
podpory v rámci resortního výzkumu a vývoje do-
tčených resortů (MZ, MPSV, MŠMT, MV, MS atd.).  
 
Gesce: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze 
ve spolupráci s odbornými společnostmi (především 
SNN ČLS JEP a ČAA). 

Spoluzodpovídá: sRVKPP a jeho NMS, MŠMT.  

Vazby: Koncepce vědecko-výzkumné činnosti je 
úzce provázána s Koncepcí vzdělávání v oboru adik-
tologie, s níž vytváří jeden celek. Navazují přitom na 
sebe, resp. jejich zkrácená verze tvoří součást Kon-
cepce oboru adiktologie.

Stav: První pracovní verze dokumentu vzniká 
v rámci projektu NETAD a bude předložena v prů-
běhu roku 2014 výboru SNN ČLS JEP a ČAA k šir-
ší diskusi. 

4/2 KoncePce vZdělávání v oboru 
AdiKTologie

Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie je dokumen-
tem, jehož cílem je specifikovat struktury a systém 
vzdělávání adiktologů promítající se do budoucího 
nastavení oboru a jeho pozice ve zdravotnictví i mimo 
zdravotnictví (tj. včetně legislativního ukotvení ta-
kových změn). Má za cíl definovat vztah vůči jiným 
profesím a základní znalosti, dovednosti a kompe-
tence této nelékařské zdravotnické profese (ve smys-
lu zákona č. 96/2004 Sb., v pozdějším znění). To-
též se pak týká definování specializačního vzdělá-
vání lékařů v adiktologii a vizi dalšího směřování 
této oblasti profesní přípravy lékařů-adiktologů (ve 
smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v pozdějším znění).  
Tato dvě témata vytvářejí první těžiště dokumen-
tu. Druhým těžištěm je pak stanovení profesní pří-
pravy v rámci CŽV pro jiné než adiktologické pro-
fese, které se pohybují v rámci oboru adiktologie, 
tj. především profese všeobecné sestry, klinického  
psychologa, ergoterapeuta, speciálního pedagoga, 
pedagoga atd. Dokument pak kromě jiného musí ob-
sahovat i širší rámec pro realizaci a další rozvoj ce-
loživotního vzdělávání jako celku (tj. pro adiktology, 
lékaře-adiktology i ostatní profese), včetně odpo-
vídajícího legislativního ukotvení a institucionál-
ní podpory a záštity. Jinými slovy, tento samostatný 
dokument by měl dokázat koncepčně za obor adik-
tologie konceptualizovat představu o řešení následu-
jících oblastí:
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4 • výuka mediků v adiktologii,
• povinné adiktologické minimum pro lékaře 

všech klinických oborů jako povinné (případně 
též další/navazující volitelná) součásti speciali-
zační přípravy lékařů,

• budoucí (opět) lékařská specializace v oboru ná-
vykové nemoci (bez ohledu na budoucí diskusi 
o pojmu „lékař-adiktolog“, případně obor „lé-
kařská adiktologie“),

• výuka adiktologů (bakal. a magister. stupeň) 
s následným budoucím řešením specializace 
v klinické adiktologii s dalšími konsekvencemi,

• dosažené vzdělání Ph.D. v adiktologii (bez ohle-
du na významný překryv s koncepcí vědy),

• CŽV adiktologů a lékařů-adiktologů,
• CŽV jiných profesí (sestry, farmaceuti, ergote-

rapeuti a nezdravotnické profese – pedagog, eto-
ped, sociální pracovník atd.),  

• specializované vzdělávání a specializovaná způ-
sobilost adiktologů, 

• zvláštní odborná způsobilost (návrhy certifiko-
vaných kurzů, např. soudní znalec v oboru adik-
tologie, adiktolog ve vězeňství, psychoterapie 
v adiktologii, práce s dětmi/seniory apod.). 

Základním logickým rámcem pro popis výstupů 
z učení (tzv. learning outcomes) je identický sys-
tém využívaný vysokými školami pro definování 
znalostí, dovedností a kompetencí svých absolven-
tů (Q-RAM). Jeho logika a slovník je využit pro spe-
cifikace základních parametrů a charakteristik jak 
na úrovni univerzitních programů (pregraduálních 
i postgraduálních), tak na úrovni kurzů CŽV.

Gesce: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze 
ve spolupráci s odbornými společnostmi (především 
SNN ČLS JEP a ČAA). 

Spoluzodpovídá: sRVKPP, MŠMT.  

Vazby: Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie 
navazuje na Koncepci vědecko-výzkumné činnosti, 
doplňuje ji a spolu vytvářejí jeden celek. Navazují 
přitom na sebe, resp. jejich zkrácená verze tvoří sou-
část Koncepce oboru adiktologie.

Stav: První pracovní verze dokumentu vzniká 
v rámci projektu NETAD a bude předložena v prů-
běhu roku 2014 výboru SNN ČLS JEP a ČAA k šir-
ší diskusi.
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5 etický kodex a etika v oboru adiktologie 
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5Základním dokumentem patřícím do kolekce tzv. klí-
čových dokumentů je etický kodex oboru adiktolo-
gie. Dokument specifikuje v obecné rovině základní 
etická východiska, hodnoty a normy oboru adiktologie 
a formuluje je prostřednictvím souboru jednodu-
chých pravidel. Dokument přitom tvoří základní rá-
mec pro práci etické komise oboru adiktologie a vy-
tváří základní povědomí o etických principech, na 
kterých obor adiktologie vznikl a jaké uznává odbor-
ná veřejnost. Tím je současně také položen základ 
k tomu, aby bylo zřejmé, jaká jsou etická pravidla 
práce v oboru a čím jsou v některých dílčích oblas-
tech oborově specifická. V tomto smyslu má etic-
ký kodex a s ním související dokumenty formativní 
i normativní charakter na úrovni oboru i na úrovni 
jednotlivých profesí pohybujících se v jeho rámci. 

Gesce: Odborné společnostmi (především SNN ČLS 
JEP a ČAA) ve spolupráci s Klinikou adiktologie  
1. LF UK a VFN v Praze, A.N.O.

Vazby: Soubor dokumentů týkajících se vzniku 
a existence společné etické komise při ČLS JEP, včet-
ně etického kodexu, tvoří jeden celek. Ten úzce nava-
zuje na Koncepci oboru adiktologie, resp. Koncepce 
oboru adiktologie vychází ze základních filozofic-
ko-etických principů postulovaných právě etickým 
kodexem a s ním souvisejícími etickými pravidly 
a dalšími dokumenty.  

Stav: První pracovní verze dokumentu vzniká 
v rámci projektu NETAD a bude předložena v prů-
běhu roku 2014 výboru SNN ČLS JEP a ČAA k šir-
ší diskusi. 
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6 Koncepce financování oboru adiktologie
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6Jako součást základní kolekce klíčových dokumen-
tů by měla v budoucnu vzniknout také tzv. Koncep-
ce financování oboru adiktologie, která by měla za-
chytit základní scénáře dalšího vývoje a určit, jakým 
směrem je třeba obor rozvíjet z hlediska jeho udrži-
telnosti. Současný stav popisuje z větší části Národní 
koncepce drogové politiky vlády ČR, nicméně tento 
popis není úplný a konzistentní a obsahuje množství 
nejasností. Současně není zřejmé, jaké jsou scénáře 
dalšího možného vývoje a kroky, které by měly smě-
řovat ke zlepšení, především stabilizaci financování 
a zajištění rovnováhy v přístupu k prostředkům a za-
jištění sítě specializovaných adiktologických služeb. 
Mezi řešenými tématy by měly přednostně být zdra-
votní výkony a úhrada péče ve specializovaných AD 
službách ve zdravotnictví, dále návrh, jak bude celý 
postup koordinován, finančně a technicky podporo-
ván (pokud vůbec).

Gesce: Odborné společnosti (především SNN ČLS 
JEP a ČAA) ve spolupráci se sRVKPP a dotčenými 
ministerstvy.

Vazby: Koncepce financování oboru adiktologie 
úzce navazuje na Koncepci oboru adiktologie a vy-
chází z ní, v budoucnu by (ve zkrácené verzi) měla 
být její nedílnou součástí. V tomto smyslu se pak 
úzce promítá jak do Koncepce sítě specializovaných  
adiktologických služeb péče, tak do Koncepce vě-
decko-výzkumné činnosti a Koncepce vzdělávání.  

Stav: Dokument v této podobě doposud neexistuje 
ani v pracovní verzi a je vhodné vytvořit nyní ales-
poň první pracovní dokument, jehož prostřednictvím 
by bylo možné diskusi o koncepci oboru otevřít. Do-
poručená realizace 2014–2016.
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7 nedořešené problémy a témata v oboru 
adiktologie
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7Zásadním a doposud nedořešeným problémem je 
vztah oblasti prevence a léčby užívání tabáku ve 
vztahu k celému oboru. To se promítá do způsobu 
a úrovně spolupráce specializovaných odborných 
společností v této oblasti (Společnost pro léčbu zá-
vislosti na tabáku, SLZT) a spolupráce a role SNN, 
ČAA atd. Od toho se odvíjí koncepční nejasnosti 
v oblasti institucionální sítě a zajištění preventivní 
a léčebné péče, včetně financování a celkového na-
stavení a promítnutí do systému vzdělávání, vědec-
ko-výzkumné činnosti atd. Je žádoucí, aby vzni-
kl pracovní návrh dokumentu harmonizující postup 
a činnosti obou odborných společností i jejich vztah 
navzájem, samozřejmě též ve vztahu k dalším dotče-
ným společnostem, jako je ČAA nebo Psychiatrická 
společnost (PSP).

Druhým velkým nedořešeným tématem je struktu-
ra řízení a koordinace oboru na úrovni odborných 
společností, kterých je několik – tj. včetně předešle 
zmíněné Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku. 
Jedná se o potřebu vymezení a diskutování o rolích 
a vztazích těchto společností a především pak syn-
chronizace postupu při sledování společných zájmů 
a cílů. Klíčová je přitom role SNN, ČAA, A.N.O., 
AT sekce PSP, SOK a dalších. Do této oblasti patří 
také vymezení vztahu odborných společností s další-
mi institucemi a klíčovými partnery, jako je RVKPP, 
NMS atd. I pro tuto oblast je žádoucí, aby v budouc-
nu vznikl pracovní návrh umožňující otevření širší 
veřejné diskuse o těchto problémech a jejich mož-
ných řešeních.

Gesce: Odborné společnosti (především SNN ČLS 
JEP a ČAA) ve spolupráci se sRVKPP a dotčenými 
ministerstvy.

Vazby: Dokument navazuje na Koncepci oboru 
adiktologie a vychází z ní. 

Stav: Dokument v této podobě doposud neexistuje 
ani v pracovní verzi a je vhodné vytvořit nyní ales-
poň první pracovní dokument, jehož prostřednictvím 
by bylo možné diskusi o koncepci oboru otevřít. Do-
poručená realizace 2014–2016.
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Příloha (tabulka č. 1 a č. 2): 
celkový přehled klíčových dokumentů  
a jejich aktuálního stavu 
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Tab. č. 1: Celkový přehled klíčových dokumentů a jejich aktuálního stavu (1/2)

číslo: 1.1 název dokumentu: Terminologický slovník (ev. přímo výkladový slovník)

gesce: SNN ČLS JEP, ČAA, KAD, sRVKPP stav: Glosář základních pojmů (Kalina, 2001). Nutná aktualizace.  

Výkladový slovník – chybí. Existuje pouze pro oblast primární 

prevence (Miovský, 2012). Recentní, aktualizace vhodná  v ob-

dobí 2015–2017.

číslo: 1.2 název dokumentu: Základní učební texty s všeobecným záběrem oboru adiktologie

gesce: SNN ČLS JEP, ČAA, KAD, sRVKPP stav: Drogy a drogové závislosti I a II (Kalina, 2003) a Základy klinic-

ké adiktologie (Kalina, 2008). Aktualizace nutná a probíhá, plán 

vydání 2014 (Grada Publishing). Učebnice Adiktologické pora-

denství (Millerová, 2011). Recentní, vhodné sledování budou-

cích doplněných vydání. Návykové chování a závislost (Nešpor, 

2011). Průběžně doplňována. Monografie v oblasti primární pre-

vence (Miovský, 2010). Revize vhodná v letech 2014–2015, 

některé pasáže vyžadují přepracování a doplnění. 

číslo: 1.3 název dokumentu: Časopis Adiktologie

gesce: KAD stav: Národní oborový časopis, periodicita 4x ročně.

číslo: 1.4 název dokumentu: Klíčové internetové stránky

gesce: SNN ČLS JEP, ČAA, KAD, sRVKPP, 

A.N.O.

stav:  Základní zdroje informací o klíčových institucích, průběžně ak-

tualizováno.

číslo: 2.1 název dokumentu: Koncepce oboru adiktologie

gesce: SNN ČLS JEP,  ČAA, A.N.O., KAD, sRV-

KPP

stav: Dokument doposud neexistuje. Doporučená realizace 

2014–2016.

číslo: 2.2 název dokumentu: Akční plán oboru adiktologie

gesce: SNN ČLS JEP, ČAA, KAD stav: Dokument v první verzi v rámci projektu NETAD zpracován 

a předán odborným společnostem. Doporučená realizace 2014.

číslo: 2.3 název dokumentu: Národní strategie protidrogové politiky ČR a její akční plán

gesce: sRVKPP stav: Státem regulované dokumenty podléhající procesu vyjednává-

ní a schvalování jednotlivými úřady a institucemi, pravidelně ak-

tualizované.

číslo: 3.1 název dokumentu: Legislativní přehled a ukotvení služeb a oboru adiktologie

gesce: SNN ČLS JEP,  ČAA, sRVKPP, KAD stav: Dokument doposud neexistuje. Doporučená realizace 2014.

číslo: 3.2 název dokumentu: Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

gesce: SNN ČLS JEP, ČAA, sRVKPP, KAD stav: Výborem SNN ČLS JEP a ČAA schválena verze č. 4.7 (listo-

pad 2013).

číslo: 3.3 název dokumentu: Standardy kvality specializované adiktologické péče

gesce: SNN ČLS JEP, ČAA, sRVKPP, stav: Certifikační standardy specializovaných adiktologických služeb 

(Libra et al., 2012). Certifikační standardy prevence rizikového 

chování (Pavlas Martanová et al., 2012a). Doporučené postu-

py v oboru adiktologie Výborem SNN ČLS JEP schválen záměr 

(podzim 2012) s cílem odevzdání první pracovní verze ve druhé 

polovině roku 2014.
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Tab. č. 1: Celkový přehled klíčových dokumentů a jejich aktuálního stavu (2/2)

číslo: 3.4 název dokumentu: Nové/útlumové typy specializovaných služeb v adiktologii

gesce: SNN ČLS JEP, ČAA, sRVKPP, KAD stav: První pracovní verze dokumentu vzniká v rámci projektu NETAD 

a bude předložena v průběhu roku 2014 k širší diskusi.

číslo: 4.1 název dokumentu: Koncepce vědecko-výzkumné činnosti a epidemiologie v adik-

tologii

gesce: KAD, SNN ČLS JEP, ČAA, sRVKPP, 

NMS, MŠMT

stav: První pracovní verze dokumentu vzniká v rámci projektu NETAD 

a bude předložena v průběhu roku 2014 výboru SNN ČLS JEP 

a ČAA k širší diskusi.

číslo: 4.2 název dokumentu: Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie

gesce: KAD, SNN ČLS JEP, ČAA, sRVKPP, 

MŠMT

stav: První pracovní verze dokumentu vzniká v rámci projektu NETAD 

a bude předložena v průběhu roku 2014 výboru SNN ČLS JEP 

a ČAA k širší diskusi.

číslo: 5 název dokumentu: Etický kodex a etika v oboru adiktologie

gesce: SNN ČLS JEP, ČAA, KAD, A.N.O. stav: První pracovní verze dokumentu vzniká v rámci projektu NETAD 

a bude předložena v průběhu roku 2014 výboru SNN ČLS JEP 

a ČAA k širší diskusi.

číslo: 6 název dokumentu: Koncepce financování oboru adiktologie

gesce: SNN ČLS JEP, ČAA, sRVKPP, dotčená 

ministerstva (MZ, MPSV, MŠMT, MV, 

MS atd.)

stav: Dokument v této podobě doposud neexistuje. Doporučená reali-

zace 2014–2016.

číslo: 7 název dokumentu: Nedořešené problémy a témata v oboru adiktologie

gesce: SNN ČLS JEP, ČAA, sRVKPP, dotčená 

ministerstva (MZ, MPSV, MŠMT, MV, 

MS atd.).  

stav: Dokument v této podobě doposud neexistuje. Doporučená reali-

zace 2014–2016.





Zajímáte se o vliv návykových látek na chování lidí, na jejich vývoj,  
zdravotní stav a na jejich roli ve společnosti? 

Chcete se stát adiktologem, tedy odborníkem, který dokáže pomoci lidem 
ohroženým závislostním chováním a jejich nejbližšímu okolí? 

Máte zájem o to porozumět způsobům řešení problémů v oblasti veřejného a duševního zdraví, které 
vznikají v souvislosti s legálními i nelegálními drogami?  

Odpovědí je studium adiktologie!
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Najdi si studium adiktologie na Facebooku, každý týden otázka k přijímačkám!
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BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE

Délka studia: tříleté, absolvent získává kvalifikaci pro práci ve zdravotnictví podle zákona č. 96/2004 Sb., 
kombinované a prezenční

O studiu: studijní program poskytuje transdisciplinární teoretické znalosti a dovednosti efektivního case ma-
nagementu, prevence a léčby v oblasti užívání návykových látek a snižování souvisejících zdravotních škod
 
Požadavky pro přijetí: středoškolské vzdělání nejlépe humanitního nebo všeobecného zaměření ukončené 
maturitní zkouškou

MAGISTERSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE

Délka studia: dvouleté navazující, kombinované a prezenční

O studiu: studijní program se zaměřuje na jednotlivé rizikové faktory užívání alkoholu, tabáku a nelegál-
ních drog, jakými jsou oblast vymáhání práva, společenské normy nebo biomedicinské souvislosti, a vybavu-
je studenty schopností vyhodnotit jejich význam. Program současně připravuje studenty účelně komunikovat 
v praxi a připravuje je pro řízení adiktologických služeb

Požadavky pro přijetí: absolvent bakalářského studijního oboru adiktologie nebo adekvátního, minimálně 
bakalářského studijního programu na jiné VŠ
 



DOKTORSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE

Délka studia: čtyřleté, kombinované a prezenční

O studiu: Doktorský studijní program adiktologie vede studenty k analýze různých faktorů rizikového pro-
středí pro škodlivé užívání návykových látek a pro závislostní chování. Jádrem programu jsou klinický vý-
zkum a praxe zaměřené na oblast duševního zdraví a dále potom výzkum v oblasti veřejného zdraví, jejichž 
výstupy představují podklady pro na důkazech založené rozhodování ve zdravotní politice v souvislosti s uží-
váním návykových látek. Jádrem programu je metodologické vedení k transdisciplinárnímu výzkumu v obo-
ru adiktologie a kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod, které jsou v oboru adiktolo-
gie sjednoceny do komplexního epistemologického rámce.

Požadavky pro přijetí: absolvent magisterského studijního oboru adiktologie nebo adekvátního, minimálně 
magisterského studijního programu na jiné VŠ

Adiktologie je v České republice definována jako samostatný transdisciplinární vědecký obor, který se 
zaměřuje na užívání návykových látek, závislostní chování a jejich dopady a souvislosti. Více informací 
o oboru adiktologie naleznete na www.adiktologie.cz sekce Obor adiktologie
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