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způsobu odměňování zaměstnanců. Otázka na výši platu 
se pochopitelně objevila také, beseda probíhala ve velmi 
otevřené a  přátelské atmosféře, studenti dostali přímé 
odpovědi na vše, co je zajímalo.

Jako červená nit se celou besedou vinulo doporučení On-
dřeje Šulce „hlavně buďte normální“, který touto větou 
zdůrazňoval lidskost a bytí sebou samým jakožto klíčové 
charakteristiky pracovníků v  adiktologických službách. 
Vzdělání je užitečný základ, nicméně bez lidského a au-
tentického přístupu nikdy nebude uplatňováno komplex-
ně, současně je to zásadní potřeba, kterou zaměstnavate-
lé pro své služby mají.

Děkujeme všem zástupcům zaměstnavatelů v  oboru 
adiktologie za jejich vstřícnost a  chuť k  diskuzi a  také 
České asociaci studentů adiktologie za spolupráci při 
přípravě besedy. Díky jejich zpětné vazbě a  na základě 
proběhlé krátké evaluace besedy bychom rádi v  roce 
2020 navázali pořádáním podobných akcí, zájem o  ně 
je jak mezi studenty, tak mezi zaměstnavateli. Některá 
z besed se dotkne také tématu členství v České asociaci 
adiktologů a bude tematizována do praxe výkonu profese 
adiktologa obecně.

Dne 11. 1. 2020 se konal den otevřených dveří na 1. lé-
kařské fakultě Univerzity Karlovy, která je v současné 
době jediným poskytovatelem vysokoškolského studia 
adiktologie v celé České republice. Každý rok je při této 
příležitosti připraven program pro uchazeče o studium 
oboru adiktologie, kterému předchází společné uvítání 
všech zájemců o zdravotnické nelékařské obory děka-
nem fakulty a jednotlivými garanty všech bakalářských 
oborů. Poté mají jednotlivé obory připraven svůj vlastní 
program – ten pro adiktology se odehrává v aule Kliniky 
adiktologie v Apolinářské ulici. Studenti a pedagogové se 
zde věnují uchazečům, kteří mohou jak klást otázky, tak 
si vyzkoušet aplikaci různých diagnostických nástrojů, 
zažít simulaci užití návykových látek pomocí simulač-
ních brýlí apod. 

Jak ukazuje zájem o tuto akci, atraktivita našeho studijní-
ho oboru vzrůstá. Zatímco v roce 2018 bylo v aule přítom-

no asi 50 uchazečů, v roce 2019 přišlo zhruba 60 zájemců 
a tento rok přinesl rekordní návštěvnost 80 zájemců.

Na nové studenty adiktologie se těšíme!

61APLP„Hlavně buďte normální!“ zaznělo na první besedě studentů adiktologie se zaměstnavateli z oboru


