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SOUHRN: Vysokoškolský bakaláøský studijní program pro obor adiktologie existuje v Èeské

republice již od roku 2005. Jeho vznik byl logickým vyústìním pøedchozího vývoje ve vzdìlávání

a v odborné pøípravì zapoèaté po roce 1990 nìkterými neziskovými organizacemi v Èeské

republice a s vazbou na dlouhodobý proces vývoje oboru sahající do 60. let minulého století (resp.

do období mezi obìma svìtovými válkami). Akademický program oboru adiktologie má

pregraduální bakaláøský a magisterský a novìji postgraduální (Ph.D.) stupeò. V èlánku se

pøedstavuje komplexní studijní model, který vznikal souèasnì pøi zavedení pozice odborného

zdravotnického adiktologického pracovníka, jež má oporu v èeské legislativì. Pro popis

a obeznámení s pùvodním pražským modelem využíváme kontextu studijních výstupù

a dostupných koncepèních dokumentù, které byly schváleny odbornými spoleènostmi v Èeské

republice. Vývojový proces reflektuje postupnou promìnu interdisciplinárního pøístupu

v transdisciplinární perspektivu oboru adiktologie. Cílem adiktologie není nahradit jiné profese,

ale s nimi pracovat v souladu a s cílem integrovat výsledky výzkumù a klinických pøístupù, které je

tøeba zaèlenit do širšího pojetí protidrogové politiky na národní i mezinárodní úrovni.
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