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KAMIL KALINA 

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., EMPH, KCLJ 

Psychiatr, psycholog, psychoterapeut, supervizor, VŠ pedagog, básník. Narozený 
1945 v Praze. Pokračovatel rodu Kalinů ze Šárky, Ořechu a Tachlovic, doloženého 
od r. 1550.   

Vzdělání 

Pro svůj politicky nevhodný původ měl potíže dostat se na vyšší stupně vzdělání. 
Nakonec maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole (SVVŠ Velvarská nyní 
Gymnázium Edvarda Beneše) v r., 1963. Studoval na UK v Praze: 1. lékařská fakulta 
(promoce MUDr. 1970), filosofická fakulta (obor klinická psychologie; promoce 1978, 
PhDr. 1980), vědecká hodnost CSc. (1985, 1. lékařská fakulta, psychiatrie; disertační 
práce na téma psychoterapie u psychóz) Postgraduální specializace (IPVZ): 
psychiatrie I a II stupně (1974, 1978), veřejné zdravotnictví, systematická 
psychoterapie, léčba návykových nemocí (tři poslední 1995-1997). Výcvik v 
psychoterapii (SUR 1972-1978; rodinná terapie 1977-1980; individuální 
psychoanalyticky orientovaná psychoterapie 1984-1986). Výcvik v integrované 
supervizi (ČIS/EAS; ukončeno 2002). Evropský certifikát v psychoterapii (EAP) a v 
supervizi (EAS). Mezinárodní a mezinárodně akreditované kursy v oblasti veřejného 
zdravotnictví a zdravotnického managementu s nárokem na v ČR nepoužívaný titul 
European Master of Public Health (EMPH – na úrovni MSc., MPH nebo MHA). 
Docent od r. 2008 (habilitace na Universitě Palackého v Olomouci, obor klinická 
psychologie, habilitační práce na téma terapeutické komunity viz seznam publikací, 
2008).   

Praxe v oboru 

Před nástupem na lékařskou fakultu pracoval rok (1963-64) jako sanitář na 
chirurgické klinice nynější Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), čimž se 
kvalifikoval na „dělnické povolání“ a mohl být přijat ke studiu medicníny na nynější  
1. LF UK. Během studia praktikoval na  psychiatrické klinice VFN a stážoval na
dalších psychiatrických pracovištích v ČR. V letech 1968-1969 ještě jako student
medicíny pobýval ve Velké Británii a byl ovlivněn existenciálním psychoanalytikem
a psychiatrickým reformátorem R.D.Laingem a jeho okruhem ve Philadelphia
Association a New Experimental College; jinak se věnoval organizační a politické
činnosti ve prospěch československých studentů ve Spojeném království.

V letech 1970-1990 se jako psychiatr a psychoterapeut zabýval především komplexní 
léčbou psychóz a poruch osobnosti (s důrazem na psychoterapii) a zaváděl v této 
oblasti nové metody i formy péče (denní stacionář, terapeutická komunita). Nebyl 
politicky zcela konformní (tzv. odborný disent v době normalizace), např. aktivně 
podporoval zakázané hudební skupiny a podílel se na sledování případů politického 
zneužívání psychiatrie; měl občasné problémy s tehdejší poltickou mocí (nesměl učit; 
nesměl se ucházet o habilitaci, nesměl zastávat vedoucí pozice kontrolované KSČ, 
v období 1980-1984 neměl pas, zaměstnavatel jeho manželky ji nabádal k rozvodu 
atd.), nicméně se mu bez újmy na cti zdařila zajímavá a plodná odborná dráha i 
manželství.  V r. 1987 inicioval vytvoření platformy „Terapeuti hledají spojence“, z níž 
vyšel první návrh reformy psychiatrie v ČR.    
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Cílený zájem o problém užívání návykových látek u psychóz a poruch osobnosti lze 
datovat asi od r. 1987. V r. 1991 spoluzakladatel nadace Filia pro pomoc duševně 
nemocným a drogově závislým. Koncem r. 1992 jako výkonný viceprezident nadace 
Filia a poslanec federálního parlamentu ČSFR patřil k iniciátorům a signatářům tzv. 
Vánočního memoranda o drogové politice, které vyzvalo vládu ČR k formulování 
koncepce a programu drogové politiky. V r. 1993 se stal prvním národním 
protidrogovým koordinátorem (ve funkci výkonného místopředsedy Meziresortní 
protidrogové komise, nyní Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky – RVKPP) 
a vedoucím týmu, který vypracoval první vládní koncepci a program drogové politiky. 
Na odborné fundaci a mezinárodním porovnání programu drogové politiky a 
programu reformy zdravotnictví v ČR (který vedl na MZ ČR v období 1990-1992) pak 
pracoval během studijních pobytů na University of London. Do r. 1997 působil rovněž 
jako vedoucí Školy veřejného zdravotnictví IPVZ, 2x byl náměstkem ministra 
zdravotnictví.  

Od r. 1994 externě spolupracoval s o.s. SANANIM (nyní SANANIM, z.ú.), kde po 
ukončení svého působení v politických a politicko-exekutivních funkcích pracoval na 
plný úvazek v období 1998-2007 jako ředitel pro zdravotní péči a vzdělávání a jako 
vedoucí lékař nestátního zdravotnického zařízení SANANIM. Byl též 
1.místopředsedou sdružení.  

V letech 2007-2010 opět zastával pozici národního protidrogového koordinátora 
v Úřadu vlády ČR a výkonného místopředsedy RVKPP. Pod jeho vedením byla 
zpracována Národní strategie protidrogové politiky ČR na období 2010-2018. V době 
předsednictví České republiky v Radě Evropské unie předsedal Horizontální skupině 
pro drogy při Radě EU.  

Učil v IPVZ a na FHS UK. Angažoval se rovněž ve vzdělávacích, rozvojových a 
výzkumných projektech v ČR i v zahraničí. Dlouhodobě spolupracoval na 
vzdělávacích a metodologických programech s Úřadem vlády ČR (RVKPP) a rovněž 
s MZ, MPSV a MŠMT (zejména v oblasti hodnocení kvality a účinnosti služeb pro 
uživatele drog a závislé – standardy, certifikace, indikátory atd.). V mezinárodní 
oblasti spolupracoval na projektech WHO, EU, PHARE, OECD, USAID a UNDCP, 
např. jako konsultant Rady Evropy a EU-PHARE na Balkáně nebo člen expertního 
týmu v projektu EU-MedEd (výuka adiktologie na lékařských fakultách v EU). 
V 90.letech se účastnil humanitárních misí na území bývalé Jugoslávie (Chorvatsko-
Slavonie, Bosna a Hercegovina, Kosovo). V r. 2001-2002 byl členem mezinárodního 
hodnotícího panelu humanitárních misí na Balkáně (Symposium Ischia).   

Současné působení  

Od r. 2003 byl členem jádrového týmu pro přípravu studia adiktologie na 1.lékařské 
fakultě UK. Od r. 2005 zde působil jako odborný asistent, jako docent od r. 2008, 
v letech 2005-2010 byl zástupce vedoucího Centra adiktologie pro výuku. Od 
založení Kliniky adiktologie (KAD) v r. 2010 je členem kolegia přednosty; 
zabezpečuje výuku v řadě předmětů na magisterském a doktorandském stupni 
studia. Jako člen teamu KAD se podílel na výzkumných i vzdělávacích projektech 
(např. výzkum ADHD, vzdělávání odborníků v Gruzii).  

Po skončení své poslední vládní mise v pozici národního protidrogového 
koordinátora (podzim 2010) se opět vrátil do nestátní organizace SANANIM, kde 
působí jako vedoucí lékař nestátního zdravotnického zařízení a vykonává zde svou 
psychiatrickou a psychoterapeutickou práci.   
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Vede výcviky a koordinuje teoretické vzdělávání v akreditovaném 
psychoterapeutickém institutu SUR, v němž je 1.místopředsedou správní rady. 

Je členem výboru Společnosti návykových nemocí, výboru České 
psychoterapeutické společnosti a členem odborné rady České asociace pro 
psychoterapii.   

Odborné zájmy  

Psychoterapie; teoretická a metodologická východiska, proces a výsledky léčby 
závislostí; duální poruchy; terapeutické komunity.  

Osobní život, zájmy  

Vdovec od r. 2004; z 30.letého manželství s výtvarnicí Janou Kalinovou-Novotnou 
má 2 syny a dceru, předtím 1 syn ze studentského a brzy rozvedeného manželství. 
Rodina drží pohromadě, zatím 5 vnoučat, ale perspektiva ještě nadějná. Od r. 2006 
ve stabilním partnerském vztahu (bez spolubydlení) s kolegyní z oboru. Zájem o 
vlastní práci, přírodu, památky, chalupa v Podještědí, rekreační sport; široké zájmy o 
kulturu a společenské vědy, vlastní literární tvorba. Věřící, hlásí se k římsko-katolické 
církvi. Rytíř církevního Řádu sv. Lazara Jeruzalémského (řád založen r. 1098 
v Jeruzalémském království, nyní Stát Izrael), v Československu obnoven r. 1937) a 
emeritní komtur pražské komendy (titul KCLJ).   

Kontakt:  
Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, 128 00 Praha 2 
SANANIM z.ú., Ovčí H8jek 64A, 158 00 Praha 13 
e-mail: kamil.kalina@lf1.cuni.cz ; kalina@sananim.cz  

 

Publikace (výběr 2000-2020 se zřetelem na adiktologická témata)  

Kalina, K.(2000). Kvalita a efektivita v prevenci a léčbě drogových závislostí. Příručka 
pro poskytovatele, manažery a administrátory [Quality and effectiveness in 
prevention and treatment of drug addictions. Handbook for providers, managers and 
administrators]. Praha: Inverze/Sananim. 92 s.  ISBN: 80-901965-5-9. Odměněno v r. 
2001 Cenou Jaroslava Skály.     

Kalina, K. (2001). Jak žít s psychózou. 2. vydání [How to Live with Psychosis. 2nd 
edition]. Praha: PORTÁL. 247 s. ISBN 80-7178-563-6.   

Kalina, K. a kol. (2001). Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových 
závislostí [Interdisciplinary Glosary of terms from the area of drugs and adrug 
addictions]. Praha: FILIA NOVA. 118 s.  ISBN: 80-238-8014-4 

Kalina, K. (2001). Jaká péče je kvalitní? Udržování a hodnocení kvality ve službách a 
programech pro drogově závislé [What care is of good-quality? Quality maintenance 
and  evaluation in services and programmes for drug addicts]. Adiktologie (SCAN 
Tišnov), 1 (1): 53-68.  ISSN: 1213-3841. 

Kalina K.. (2001).  Náklady primární prevence a náklady sekundární a terciární 
prevence mimo systém veřejného zdravotního pojištění – ekonomická analýza [Costs 
of primary prevention and costs of secondary and tertiary prevention beyond the 
systém of public health insurance. Economical analysis. ]. Česká a anglická verze. 
Adiktologie (SCAN Tišnov), 1 (1-Suppl.):  36-38.  ISSN: 1213-3841. 

mailto:kamil.kalina@lf1.cuni.cz
mailto:kalina@sananim.cz
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Kalina K.(2001). Vlastní náklady rodin závislých pacientů/klientů v léčebném procesu 
– ekonomická analýza [Propper costs of families of addicts in treatment. Economical 
analysis]. Česká a anglická verze. Adiktologie (SCAN Tišnov), 1 (1-Suppl.):  133-141.  
ISSN: 1213-3841. 

Zábranský, T., Gajdošíková, H., Miovský, M., Kalina, K., Mravčík, V., Vopravil, J. 
(2001). Ekonomické náklady společnosti na zneužívání nelegálních ("pouličních") 
drog v České republice 1998. [Social costs of illicit drug misuse in the Czech 
Republic in 1998]. Česká a anglická verze. Adiktologie (SCAN Tišnov), 1 (1 -Suppl.):  
142-189.  ISSN: 1213-3841. 

Kalina, K. a kol. (2003). Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup. 1. a 2. díl. 
[Drugs and Drug Addictions – an Interdisciplinary Apporoach. 1st and 2nd volumes] 
Praha: NMC-Úřad vlády ČR.  662 s.  ISBN: 80-86734-05-6. Odměněno v r. 2004 
Cenou Jaroslava Skály. 

Kapitoly v této publikaci:  

 Kalina, K.: Úvod do drogové politiky: základní principy, pojmy, přístupy a 
problémy.  Kapitola 1/1, s.  I/15-24.   

 Bém, P., Kalina, K., Radimecký, J.: Vývoj drogové scény a protidrogové politiky 
v České republice. Kapitola 1/3, s. I/33-40.     

 Kalina, K:  Modely závislostí a přístupy v pomoci uživatelů drog. Kapitola 1/8, s. 
I/78/82.   

 Kalina, K: Diagnostické závěry a indikace k léčbě, párování potřeb a intervencí. 
Kapitola 4/9, s. I/254-261.   

 Miovský, M., Bartošíková, I., Kalina, K.:  Terapeutický vztah. Kapitola 6/4. s. II/30-
35.  

 Kalina, K.: Rodinná terapie a práce s rodinou. Kapitola 6/6, s. II/45-52.  

 Richterová-Těmínová,  M., Adameček,  D., Kalina, K.: Terapeutická komunita jako 
metoda a systém. Kapitola 6/7, s. II/53-62.  

 Vobořil, J., Kalina, K.: Svépomocné programy. Kapitola 6/11, s.  II/84-89. 

 Kalina, K.: Faktory významné pro účinnost léčby a změnu klienta. Kapitola 7/2, s.  
II/97-102. 

 Kalina, K.: Rozšiřování terapeutických možností. Kapitola 7/3, s.  II/103-109. 

 Kalina, K.: Předčasné ukončení léčby a jeho prevence.   Kapitola 7/4, s. II/110-
116.  

 Havrdová, Z., Kalina, K.: Supervize. Kapitola 7/7, s.   II/133-141. 

 Kalina, K.: Hodnocení služeb: kvalita, účinnost, náklady. Kapitola 7/8, s. II/142-
148. 

 Kalina, K.: Etika pracovníků a práva klientů. Kapitola  7/9, s. II/149-153. 

 Kalina, K.: Denní stacionáře. Kapitola 8/5, s. II/179-189. 

 Adameček, D., Richterová-Těmínová, M., Kalina, K.:  Rezidenční léčba 
v terapeutických komunitách.  Kapitola 8/8, s. II/201-207. 

 Bém, P., Kalina, K.: Úvod do primární prevence: východiska, základní pojmy a 
přístupy .  Kapitola 10/1, s. II/275-284.  

Kalina, K. (2004). Případ Marta – nejistota versus korektnost [The case of Marta 
uncertainity versus correctedness]. In: Šimek, A. [ed.]. Supervize - kazuistiky.  Str. 
35-44. Praha: Triton.  ISBN:  80-7254-496-9 

Kalina K.(2004). Osobnost terapeuta [Personality of a therapist]. Úvodní přednáška 
na konferenci Společnosti návykových nemocí, Měřín, červen 2004.  Adiktologie 
(SCAN Tišnov),  4,3 – Suppl.): 371-377.  ISSN: 1213-3841.  
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Minařík, J., Kalina, K. (2004). Léčba buprenorfinem u závislých na opiátech 
[Buprenorphine treatment in opiate addicts]. Bull. Sdruž. prakt. Lék. ČR, 14 (3): 29-
33.  ISSN:  1212-6152.  

Kalina, K. (2006). Therapeutic Communities for Addicts in the Czech Republic – 
Roots, Recent Development and Current Profiles [Terapeutické komunity pro závislé 
v Česklé republice. Kořeny, nedávný vývoj a současné profily]. International Journal 
of Therapeutic Communities, 27 (1):  31-44. IS:   0964-1866 

Kalina K. (2007). In: Nevšímal P. [ed.]: Terapeutická komunita pro drogově závislé II. 
– Česká praxe [Therapeutic Community for Drug Addicts II. –  The Czech Practice]. 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny.    

 Profil terapeutické komunity (kapitola 4/1).  

 Psychoterapeutický proces v terapeutické komunitě (kapitola 5).  

 Úspěšná léčba v TK pro drogově závislé a její předpoklady (kapitola 8/1).   

Kalina, K. (2007). Developing the system of drug services in the Czech Republic. 
Journal of Drug Issues 37 (1): 223-238. ISSN: 0022-0426. 

Kalina, K. (2007). Úspěšnost léčby v terapeutických komunitách pro drogově závislé: 
Česká republika v mezinárodním kontextu. Referátový výběr z psychiatrie, 6 (2): 40-
47.ISSN: 1802-2855. 

Kalina, K. (2008). Terapeutická komunita – obecný model a  uplatnění v léčbě 
závislých [Therapeutic Community –  Universal Model and its Applications in 
Treatment  of Drug Addicts].  Praha: GRADA. ISBN 978-80-247-2449-2. 400 p. 
(zkrácená verze habilitační práce). Odměněno v r. 2009 Cenou Jaroslava Skály. 

Kalina, K. a kol. (2008). Základy klinické adiktologie [Essentials in Clinical 
Addictology]. Praha: GRADA. ISBN 978-80-247-1411-0. 392 p. 

Kapitoly v této publikaci: 

 Miovská, L., Miovský, M., Kalina, K. Psychická komorbidita. Kapitola 5.  

 Dobiášová, D., Broža, J., Kalina, K. Poradenství a práce s motivací. Kapitola 7. 

 Kalina, K., Miovský, M. Psychoterapie v léčbě závislostí. Kapitola 12.  

 Frouzová, M., Kalina, K. Rodinná terapie a práce s blízkými klienta.  Kapitola 13.  

 Richterová Těmínová, M., Kalina, K., Adameček, D. Terapeutická komunita a její 
aplikace. Kapitola 14.  

 Kalina, K. Gender: ženy a muži jako specifické cílové skupiny. Kapitola 19. 

 Kalina, K. Faktory významné pro léčbu, změnu a úzdravu. Kapitola 21.  

Kalina, K. (2009). Vývoj, zavádění a praktické užívání supervize v adiktologických 
službách v ČR [Development, implementation and practising of supervision in 
addictological services]. In: Broža, J. a kol.: Supervize v adiktologických službách. 
Str. 81-95. Praha: TRITON. ISBN 978-80-7387-209-0.  

Kalina, K. (2009). Z Čech až na konec světa (o českém předsednictví v Horizontální 
skupině pro drogy při Radě EU) [From Czechia to the egde of the wordl (on the 
presidency of the Czech Republic in Horizontal Group on Drugs at the Council of the 
European Union)] Adiktologie, 9 (3): 133-136. ISSN 1213-3841.  

Kalina, K. (2009). Drogy, mýty a politika – o sexu nemluvě [Drugs, Myths and Politics  
- no mention sex]. Adiktologie, 9 (Suppl. 1): 36-45. ISSN 1213-3841.  

Kalina, K. (2010). Doporučené postupy v léčbě návykových poruch a patologického 
hráčství. [Guidelines in treatment of addictive disorders]. Adiktologie, 10 (1), s. 193-
196. ISSN=1213-3841. 
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Kalina, K. (2011). SUR v proudu terapeutických komunit. [The SUR system in the 
movement of therapeutic comunities]. In: Růžička, J., a kol. (2011). Komunitní a 
skupinová psychoterapie v české perspektivě. Kapitola 1. Praha: Triton. ISBN: 978-
80-7387-467-4. 

Kalina, K. (2012). Terapeutická komunita a filosofie změny [Therapeutic Community 
and Philosophy of Change].  In: Sadílková, M. [Ed.] (2012). 20 let terapeutické 
komunity pro drogově závislé v ČR. Sborník odborné konference. Praha: SANANIM. 
ISBN 978-80-904536-3-0.      

Kalina, K. (2013). Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii 
[Psychotherapeutic systems and their use in addictology]. Praha: GRADA. 528 stran, 
36 autorských kapitol, 6 autorských příloh.  ISBN 978-80-247-4361-3. Odměněno v r. 
2014 Cenou Jaroslava Skály. 

Kalina, K. (2013). Therapeutic communities in the Czech Republic [Terapeutické 
komunity v České republice].  Adiktologie;13 (2): 83-88. ISSN 1213-3841. 

Kalina, K. (2013). Vývoj a přehled rodinně terapeutických přístupů. Česká republika 
v mezinárodním kontextu. [Development and overview of family therapy 
apoproaches. The Czech Republic in the international context].    In: Čtrnáctá, Š., a 
kol.: Rodina a drogy. Sborník odborné konference. Praha: SANANIM. ISBN 978-80-
904536-5-4.          

Kalina, K., Vácha, P. (2013). Dual Diagnoses in Therapeutic Communities for Addicts 
– Possibilities and Limits of  Integrated Treatment. [Duální diagnózy v terapeutických 
komunitách pro závislé - možnosti a meze integrované léčby]. Adiktologie;13 (2), 
144-164. ISSN 1213-3841.  

Miovský, M., Čablová, L., Kalina, K. (2013). The Effects of ADHD on Particular 
Psychological Functions and Life Skills among Clients Undergoing Addiction 
Treatment in Therapeutic Communities. [Vliv ADHD na vybrané psychické funkce a 
na životní dovednosti u klientù léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách]. 
Adiktologie, 13(2), 130-144. ISSN 1213-3841.  

Kalina, K., Rubášová, E., Miovský, M., Čablová, L., Šťastná, L. (2014). The Effects of 
ADHD on the Process and Outcome of Drug Treatment in Therapeutic Communities 
in the Czech Republic – a pilot study [Vliv ADHD na proces a výstupy léčby u klientů 
terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice – pilotní studie]. 
Adiktologie, 14(3), 228-246. ISSN 1213-3841.  

Miovský, M., Čablová, L., Kalina, K., Šťastná, L. (2014). The Effects of ADHD on the 
Course and Outcome of Addiction Treatment in Clients of Therapeutic Communities: 
research design. Vliv ADHD na průběh a výsledek léčby závislostí u klientů 
terapeutických komunit: design výzkumného projektu Adiktologie, 14(4), 392–400. 
ISSN 1213-3841. 

Kalina, K. (2015). Koncept „potenciálu pro úzdravu“ v adiktologii [The concept of  the 
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