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Jak vypadá práce v různých adiktologických profesích si přišli se studenty popovídat čtyři hosté.
Mgr. Tereza Roznerová, která provozuje adiktologickou ambulanci v Litvínově a pracuje jako ministerský rada na Ministerstvu zdravotnictví ČR, Mgr. Ondřej Sklenář, vedoucí terénního programu a odborný
ředitel harm reduction služeb obecně prospěšné společnosti Magdaléna, Bc. Tereza Černíková z odboru
protidrogové politiky Úřadu vlády ČR a Bc. Aneta Dolejšová, která pracuje v substitučním programu
společnosti Remedis.
Na besedě pořádané Českou asociací studentů adiktologie padlo mnoho zajímavých dotazů, například
zda se dá uživit adiktologickou ambulancí na menším městě, jaké znalosti a dovednosti získané ve škole
adiktologové oceňují, zda by si vybrali znovu studium tohoto oboru, jak se dá zvládnout mateřství, práce
a doktorské studium a mnoho dalších. Z odpovědí vyplynulo, že adiktologové z praxe oceňují zejména to,
že si prošli celou řadou odborných praxí při studiu a od přednášejících kapacit z oboru se naučili lidskému a laskavému přístupu ke klientům.
Ondřej Sklenář otevřel i otázku, že adiktologii jako oboru chybí pacientský svaz, který by pomáhal
při vyjednávání na ministerstvech.
Ještě dlouho po skončení besedy si studenti a hosté povídali v různých skupinkách a v jedné zazněl
zajímavý názor, že adiktologové mají malé sebevědomí. Prý je to způsobeno tím, že náš obor vyrostl
na práci s nejvíce stigmatizovanými uživateli návykových látek. No, jakou si adiktologii uděláme, takovou jí budeme mít…

Příští beseda proběhne 28.11.2016, hostem bude prof. PhDr. Michal Miovský PhD. Dozvíte se něco
o často diskutovaném tématu psychoterapeutických výcviků.
Beseda se uskuteční tradičně v Akademickém klubu ve Faustově domě. Těšíme se na Vás!
František Trantina

„Jedna PhD. přednášející má zajímavou prezentaci. Mluví o pacientovi, který strávil 30 let v ústavních
léčebných psychiatrických zařízeních zhruba od svých patnácti let pro diagnózu bipolární poruchy.

Počet oddělení, kterými si tento pacient prošel, se blíží stovce. Tím pacientem byla sama přednášející. Říká, že stačilo, aby jí někdo naslouchal a to se nakonec povedlo, i když velmi, velmi pozdě.“
„Konference, kde sami pacienti mluvili o tom, co vlastně potřebují. Co jim pomohlo nebo naopak
uškodilo. Co víc by měl pracovník v pomáhající profesi vědět a chovat se podle toho…
Bc. Anna Vondrová

Slova podplukovníka Policie ČR: „K aždá represe je prevence“. PhDr. Miroslav Buchtík, Sociologický ústav Akademie věd, který prezentoval výzkum Mládež a alkohol*: „Nejhorší, co se může
mladým lidem stát, je být trapný a nepít alkohol je pro ně trapné. Pií alkoholu je pro mladé lidi statusová záležitost“.
František Trantina

I velké kapacity z oboru potěšíte svými dotazy, jako například profesora Alexe Blaszczynského, ředitele Výzkumného oddělení pro gambling na Univerzitě v Sydney. Vlaďce Sobasové poslal zajímavé
materiály, review o preventivních programech pro mládež v Austrálii…
František Trantina

Marek Herman měl zajímavou přednášku, ve které řekl: „Abychom mohli pomáhat ostatním, tak nejprve musíme pomoci sami sobě!“ Něco na tom bude :-)
Bc. Karolína Tauchmanová
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Anna Vondrová

Zdravím všechny členy asociace, studenty adiktologie a další čtenáře. Jmenuji
se Kristýna Fišerová a letos mám možnost kandidovat do Akademického senátu
1.LF UK a být tak Vaším zástupcem. Kromě studentky druhého ročníku bakalářské-

ho programu adiktologie jsem také aktivní členkou ČASA a lektorkou primární prevence. Ale především jsem jednou z Vás. Jsme to totiž právě my (studenti zdravotnických nelékařských oborů), kdo doposud neměl v senátu zastoupení a bylo by mi
velkou ctí, kdybych se této role na následující tři roky mohla ujmout já. Možná je
nás méně a naše profese i studijní obory se stále formují a mění, ale věřím, že
do senátu můžeme přinést nové nápady, podněty, ale hlavně bychom měli mít slovo
tam, kde se o nás rozhoduje. Proto bych byla vděčná za příležitost být v centru dění,
být tu pro Vás, řešit Vaše problémy a pracovat na spolupráci a budoucnosti nás
všech.

Volby do Akademického senátu
1. LF UK proběhnou ve dnech
9. a 10. listopadu 2016, volebních
míst bude několik, určitě nějaké
najdete, třeba v ÚVI nebo Akademickém klubu.

Kristýna Fišerová
Studentka 2. ročníku adiktologie

Profesor
Michal Miovský vystudoval jednooborovou psychologii
na Filozofické fakultě MU v Brně. Psychoterapeutický výcvik absolvoval
v Gestalt terapii. Dlouhou dobu pracoval ve Sdružení Podané ruce.
Později rozvíjel svou pracovní dráhu jako vědecký pracovník na Akademii věd ČR. V roce 2005 se stal vedoucím Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK. Od roku 2012 vykonává funkci přednosty Kliniky
adiktologie.

1) Co byste si vzal s sebou na pustý ostrov, kde strávíte rok a není tam žádný signál ani elektřina?
Asi bych si s sebou vzal rodinu. Přišlo by mi asi docela fajn, že na pustém ostrově bychom neměli
všechno „to“, co máme tady a možná právě „to“ je často problém. Takže by mi vlastně takový rok prázdnin

bez všeho přišel fajn. Že bychom si to společně asi i docela užili. Určitě bych si za takových okolností
nevzal notebook. Je spousta věcí, které bych si sebou vzal, kdyby tam byla elektřina, ale tím, že tam
elektřina není, tak by mi to asi stačilo na ten rok takto.
2) Na co jste v životě nejvíce pyšný?
Asi na to, že jsem přežil. Komplementárně s tím, že ještě zatím jsou tací, kteří můžou přežívat se
mnou. Současně z čeho mám radost, tak když se podívám na děti, mám pocit, že se to povedlo. A když
koukám na pracovní věci, tak mám pocit, že to dává nějaký smysl a že jsem udělal pár věcí, o kterých jsem

si myslel, že budou vypadat úplně jinak, ale současná podoba mi přijde jako dobrá a připadá mě, že to dává
nějaký směr.
3) Jak Vás založení kliniky osobnostně posunulo?
I když jsem to věděl už před tím, tak to byl v zásadě ještě větší tlak na to, že je potřeba se zklidnit,
zpomalit, zúžit témata a asi možná mnohem větší respekt k tomu, jaké limity mám já a jaké limity má práce s lidmi. Abych byl konkrétnější, nemyslel jsem si, že mám tolik limitů, jak na ně postupně přicházím
a štve mě to. Současně zjišťuju, že některé situace, v některých dobách a někteří lidé, neunesou všechno.
A to je něco, co jsem před tím nechtěl vědět, vidět a respektovat. Vznik kliniky mě ještě více konfrontuje
s tím, že to musím respektovat a pokud to respektovat nebudu, tak to nepojede a není to funkční. Prostě
nejde všechno.
Foto: Zdravotnický deník

4) Jak relaxujete?

Snažím se spát, tak na to se snažím dávat trochu pozor, protože se mi to v jednom momentě vymklo z ruky
a to není dobře. Přišel jsem o velkou většinu koníčků, protože mám děti, takže mým koníčkem jsou děti,
ale když je možnost, tak se snažím pospojovat děti s mými dřívějšími koníčky. Takže teď už lyžují všichni
tři a teď s nejstarším synem jsme se začali potápět, takže se zdá, že by to mohlo být přesně to, co by mohlo
vyplnit ten prostor, jak relaxovat. Vypnout zvuk, připojení, pacienty a vnímat jen ty bublinky.

5)

Víme o Vás, že rozehráváte mnoho adiktologických šachových partií i v zahraničí, ale máme pocit,
že se o tom moc nemluví, čím to je?

To je asi o tom, že nejde všechno naráz. To znamená, že nestíhám ty věci sem nějak překládat.
V některých momentech jsem solitér, to znamená, že mi pro některá témata chybí tým a kolegové, kteří by
měli podobný zájem a setkávali bychom se ve stejném profesním zájmu.
Druhá věc je, že si uvědomuju, že občas šlapu do strašně citlivých míst. Jako jedna věc je česká

adiktologie a český kontext závislosti, který je takovým chráněným prostorem a každá země a každá jazyková sféra si tvoří takový chráněný prostor, a pokud to není angličtina, tak prodyšnost je problematická.
Ještě to je docela dobře vidět na němčině. Německy mluvících zemí je relativně hodně. Ale už i na té němčině jsou vidět ty limity prodyšnosti. Francouzština je už v zásadě izolovaná. A to jsou přitom proti nám
velké země. Španělština, ve které existuje spoustu špičkových adiktologických věcí, tak je taky jazykově
zakletý prostor. Ruština… A na konci je čeština s jedenácti miliony lidí, kteří tomu rozumí plus Slováci,
kteří jsou ochotni to číst.
To je strašně malý jazykový prostor a já vlastně zjišťuju, že nemám kapacitu tolik věcí překlápět, co
se děje venku. Mě to fascinuje, ale prostě nedá se kontinuálně upozorňovat na to, co se okolo nás děje –
vnímám to spíše jako zodpovědnost každého jednotlivce v oboru, aby koukal okolo sebe a sledoval, kam
se jeho obor ve světě vyvíjí. Nedělejme mýty o tom, jak se česká adiktologie vyvíjela, co a kdo ji ovlivnil.
Historie oboru je pro mě koníček. Občas zjišťuju, že dost věcí bylo trochu jinak, než jak čteme v bulvárech
nebo povrchnějších článcích, když se toho někdo někdy dotkne třeba v kuloárech na AT konferenci. To
zahraničí je strašlivě konfrontační, protože není skoro nic, co bychom dělali my a oni by to už nedělali
dávno
před námi. Spoustu těch konceptů mají mnohem propracovanějších a prozkoumanějších. Abych dal
konkrétní příklad, my vždycky ohromujeme v zahraničí, jak tady s těma pervitinistama pracujeme, ale pak
se podíváte do literatury a zjistíte, že k tomu nemáme v podstatě nic. I když ta klinická zkušenost tady je,
tak zda je tato zkušenost předatelná dál, to je velký otazník. Jestliže něco neumíme konceptualizovat a jestliže to neumíme uchopit a bavit se o tom, tak to znamená, že ty limity v tom máme.

Další příklad jsou těkavé látky. Přestože vidíte, že ten koncept je silný a zkoumatelný a máme s tím

hlubokou zkušenost, stálo by to za to, se na tom podílet ve vztahu k minoritám a sociálním tématům, pak
najednou vidíte, že je spousta zemí před námi. Takže jeden problém je v tom to překládat a nějak se s tím
popasovat, ale druhá věc je ochota lidí se tím zabývat, něco takového číst. Ono je taky občas třeba
nepříjemný, že člověk zjišťuje, že není zas tak originální, jak by si přál a někde jsou o kus dál a my o tom
ani nevíme a máme pocit velký originality.

6)

Co byste vzkázal studentům?

I potom, co jsem teď čerstvě dodělal evaluaci prvního roku chodu dětské ambulance a přemýšlel
jsem nad tím, co bylo stěžejní pro celý ten šílený projekt, tak jsem si potvrdil a dal bych za to ruku
i na špalek, že ten obor potřebuje dvě základní vlastnosti. Tím je hodně velká míra odolnosti a urputnosti.
Spousta věcí se nedaří, je to těžké, nejsou na to podmínky, někdo to kazí a výplata třeba není nic moc.
Soubor těchto věcí tvoří tu práci velmi nevděčnou, kromě toho, že pacienti nejsou úplně vděční. Ten
náš obor je spojen s obrovskou mírou zodpovědnosti, s obrovskými nároky a minimálními benefity a zdá
se mi, že bez obrovské míry urputnosti a torpidnosti se ten obor dělat nedá. To je vztah k těm pacientům,
k tomu oboru a taková ta prostá zvídavost, která mi teda chybí u některých studentů. Prostě to, co vám
nedá spát, protože chcete vědět odpověď nejen po té teoretické stránce, ale i po té klinické.
To je to, co bych rád viděl na lidech okolo sebe, to znamená ve svém týmu a na studentech a absolventech. To znamená, že to budou lidé, kteří budou dostatečně odolní a nepřijdou o tu zvídavost a nepřestanou se ptát, ale ne blbě se ptát. Budou chtít znát odpověď, ale nebudou očekávat, že jim ji dá někdo
jiný – že ji musí najít sami. Pak teprve okolí uvidí, že ten obor má mnoho odstínů šedi, ale že je i barevný,
což si spoustu lidí nemyslí a mají pocit, že jsme jednoduchý a malý obor. Vůbec nevnímají ten zajímavý

kontext a ty vazby, které jsou nádherně vidět, když ťuknete do halucinogenů a do lysohlávek a konopí,
ale takto bohatá jsou skoro všechna témata. Vazby na genderové rozdíly, vývoj zákonů, společenské
vnímání nebezpečnosti látek, vnímání uživatelů.
Všichni dneska považují za samozřejmost proměnu psychiatrie, oproti tomu zavírání bláznů a přikovávání a posílání po řekách. Všichni to berou jako samozřejmost a my tím žijeme. Náš obor žije destigmatizací v současnosti a tím, že se netrestá a nestínají se hlavy. To je to, čím žijeme a čím psychiatrie prošla
za posledních 200 let, aby za posledních 100 let takto vykvetla. My žijeme současnou adiktologíí, která
může také takto vykvést a ty první dva předpoklady to můžou hodně urychlit, anebo naopak zpomalit.

Děkujeme na za velmi otevřený a upřímný rozhovor
Bc. Martina Košťáková

Možná už jste si již všimli žlutých pruhů
na obalech cigaret, které odkazují na stránky
www.koureni-zabiji.cz.
Ovšem
kromě
nich
se od letošního září mění ještě jedna zásadní věc podoba linky pro odvykání kouření. Více
informací o ní můžete získat z webu http://www.bezcigaret.cz/, ale speciálně pro vás jsme připravili i rozhovor s Adamem Kulhánkem, který je na lince členem expertního týmu a víceprezidentem České koalice
proti tabáku. Kromě Adama jsme kontaktovali také dvě studentky Adiktologie a kolegyně na lince, jejich
zkušenosti a očekávání naleznete na konci článku. Nezapomeňte, že nejlepší doporučení je to osobní, takže
linku (800 350 000) můžete šířit hlavně vy!
Ahoj Adame! Mohl bys nám první přiblížit, jak Národní linka pro odvykání kouření funguje? Pro
koho je určena?
Linka je novou veřejně dostupnou službou provozovanou Českou koalicí proti tabáku. Zavolat nám mohou
občané ČR starší 15 let, kteří potřebují poradit s odvykáním kouření či hledají jiné informace týkající se
kouření tabáku a odvykání. Kromě tzv. inbound hovorů, kdy naši konzultanti přijímají volání, poskytujeme
také zpětné návazné volání, takže můžeme s klienty pracovat kontinuálně v dlouhodobém časovém
horizontu a tím maximalizovat úspěšnost odvykání.
Kdo na lince může pracovat? Jaké je aktuální složení týmu?
Řízení projektu zastřešuje manager a provozní tým, odbornou garanci zajišťuje expertní tým ve složení
odborností adiktolog, lékař a psycholog. Konzultanti nejprve projdou intenzivním školením, následně
sérií náslechů a nácviků pod vedením seniorních pracovníků. Samozřejmostí jsou pravidelné intervize
a supervize. Kolegy hledáme zejména v řadách adiktologů, psychologů a jim blízkým profesím.
To se mi zdá jako skvělá zpráva pro studenty. Co je ale podle tvého názoru pro studenty Adiktologie
na práci na lince nejlákavější?
Studenti si u nás mohou významně posílit mnoho potřebných dovedností – telefonické a online poradenství, edukace, prevence relapsu, vedení motivačních rozhovorů, základy krizové intervence, zapojení rodiny do procesu odvykání, práci se specifickými cílovými skupinami apod. Linky pro kuřáky, tzv. quitlines,
mají v Severní Americe a západní Evropě zásadní postavení v systému léčby závislosti na tabáku a jsou
prestižními službami. Toto se nyní snažíme razit i u nás. Šikovné kolegy z řad studentů adiktologie budeme
určitě hledat i nadále.
Adéla Sovová (studentka 1. r očníku magister ského studia)
V čem vidíš největší přínos práce na lince pro sebe jako studenta a budoucího adiktologa?
Přínosné a zajímavé na práci na lince vidím hlavně to, že mohu přenášet znalosti ze studia, a díky pečlivému zaškolování a následné práci s klientem je přetavovat do dovedností. Samotná práce s klientem mě baví
nejvíc, ale stejně důležitou součástí zkušenosti s touto prací vnímám i možnost zažít synergii ve fungujícím
a komunikujícím týmu.
Denisa Houdková (studentka 3. r očníku bakalář ského studia)
Jaká jsou tvá očekávání? Co tě motivovalo se do projektu zapojit, jaké máš zatím dojmy?
Od pozice konzultanta očekávám možnost pomáhat lidem, kteří
chtějí přestat kouřit a zvyšovat informovanost populace o problematice závislosti na tabáku. Do tohoto projektu jsem se
zapojila, protože si myslím, že kouření je velký problém, který
je společností přehnaně tolerován. Spousta kuřáků by raději
nekouřila, ale jejich povědomí o léčbě je velmi malé. Mé
dojmy z linky jsou velice pozitivní, samozřejmě si uvědomuji,
že je na tomto projektu ještě spousta práce, ale o to víc jsem
ráda, že se mohu zapojit i já.

Kristýna Fišerová

Pavla Táborská

Na konci dubna jsem se zúčastnila kurzu, který pravidelně pořádá Fokus Praha s názvem „Vyber si
svůj psychoterapeutický výcvik“. Přestože o psychoterapii jsme se ve škole učili dost a součástí studia byla
i drobná ochutnávka výcviku, tak si myslím, že o samotných možnostech toho, jak načerpat psychoterapeutické vzdělání běžný student zas takový přehled nemá. Stejně tak student netuší, který výcvik je akreditován pro výkon povolání ve zdravotnictví a jak tohle všechno vlastně funguje. Záměrem kurzu je nabídnout
ochutnávku jednotlivých psychoterapeutických směrů a výcviků, ideálně pomoci vybrat si odpovídající
psychoterapeutický výcvik. Stejně tak účastník získá i teoretický základ, na kterém jednotlivé výcvikové
školy stojí a kým jsou vlastně lektoři, kteří ve výcvicích působí.
Kurz byl rozložen do 2 bloků po 3 dnech, které mezi sebou dělil víkend a dal tak posluchačům možnost alespoň na chvíli vydechnout. Jednotlivé dny byly rovněž rozděleny do ranního a odpoledního bloku
s obědovou pauzou. Každá přednáška trvala 4 hodiny a většinou byla vedena některým z lektorů daného
výcviku, přestože to nebylo vždy pravidlem. Vzhledem k tomu, že kurz je v podstatě marketingovým tahem, většina lektorů měla přednášky skvěle připraveny, především zážitkovou a praktickou formou. Budoucí frekventant se tak může alespoň na chvíli vcítit do role budoucího terapeuta, jehož práce bude stát na
právě zakoušených základech. Stejně tak účastník získá informace o ceně výcviku, kde a jak výcvik probíhá, jaké jsou podmínky pro přijetí a odnese si s sebou i nějaký ten informační materiál. Spektrum účastníků semináře bylo opravdu pestré a většina lektorů si s ním skvěle poradila. Přes studenty (adiktologie, psychologie, sociální práce) a kolegy z praxe se objevila také spousta laiků, kteří mají o výcvik zájem ze zvě-

davosti, nebo by naopak rádi do budoucna změnili své profesní zaměření.
O kurzu jsem již delší dobu přemýšlela, ale přihlášku jsem nechávala na poslední chvíli. Důvod byl
prostý a je jím cena semináře. Ta činí 4 900 Kč se vším všudy. Nicméně každý, kdo kurz absolvoval mě
přesvědčoval, že pokud mám o výcvik opravdu zájem, tak ať určitě s kurzem neváhám. A stejně tak i já
vám v tomto článku napíšu to samé. Před seminářem jsem nějaký ten výcvik měla vybraný a po absolvování těch 6 dnů jsem se ve výběru utvrdila. Navíc jsem si vybrala další možnosti v případě, že by zvolený výcvik nevyšel nebo by se otevíral až za pár let. Také jsem zjistila, které psychoterapeutické výcviky mi naopak nesedí vůbec, přestože jsou v léčbě závislostí velmi rozšířené. Částka, kterou investujete do semináře je

v porovnání s výcvikem, který si vyberete docela malá a pokud jste prezenční studenti, tak je pro kurz právě teď ideální čas.
Více info naleznete na http://www.fokustvs-vzdelavani.cz/
Mgr. Vendula Brtníková

Alice v zrcadle /Alice a Jo Kingsley
V deseti letech byla Alice společenská, veselá a velmi chytrá dívka se smyslem pro humor.
O rok později se počaly objevovat různé podivné rituály, které nazývají Alice a Jo oklikami. Ve skutečnosti se jednalo o první příznaky obsedantně – kompulsivní poruchy, která
se ve 14 letech změnila v anorexii.
Příběh Alice je fascinující a v mnohém vypovídající z několika důvodů – především stejnou
situaci popisují matka a její dcera odděleně, každá ve své části knihy. Jde o neobyčejně
otevřený a upřímný příběh, který je z velké části psán nemocí, jež může postihnout kohokoliv. Velmi prospěšný je v knize pohled matky, která bojuje s poruchou své dcery, ačkoliv
sama pacientka z počátku odmítá léčbu a vcelku úspěšně sabotuje pokusy lékařů o stabilizaci svého stavu. Především však ukazuje, nakolik může porucha přijmu potravy ovlivnit
chod celé rodiny či dokonce zavinit rozpad systému. Samotná Alice trpí větší část knihy
pocitem, že ač jí rodina má ráda, rozhodla se jí zbavit. Celková ambivalence jen dokresluje
obraz choroby.
Za sebe mohu říci, že nejsilnější část knihy vidím ve chvíli, kdy je Alice přijata na oddělení
jako rezidentní pacientka. Je to vlastně chvíle nejhlubšího propadu, takříkajíc dna, na které si musela sáhnout.

Extáze / Irwine Welsh
Kompilace tří povídek od autora populárního Transportingu (dočkal se i zfilmování) Irwine
Welshe. První příběh nás zavádí k autorce knih se žánru červené knihovny Rebece, kterou
její manžel využívá pouze jako zdroj peněz. Děj první povídky se prolíná s Rebečinou
knihou, obsahuje tedy příběh v příběhu. Někdy je to této povídce vyčítáno, já si naopak
myslím, že autor zvládl dvě dějové linie, navíc s jednou prolínající se postavou, výborně. Jde
víceméně o klasiku, ve které je znatelný podpis jejího autora. Dále byste mohli najít prvky
Woodyho Allena, děj i způsob vyprávění se docela podobá Co všechno jste chtěli vědět
o sexu.
Druhá část - Štěstí je zakopanej pes, je experimentálnější jak v tématu, tak způsobu
vyprávění. Začátek je pomalejší.
Celkově mohu říct, že když jsem knihu četla poprvé, znechucovala mě. Má v sobě ale
zároveň lehkost, a něco, co nutí číst dál. Ačkoliv je považována spíše za Welshovo slabší dílo,
stojí za to si aspoň jednu z povídek přečíst.
Martina Váhalová
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