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Celkově odevzdalo hodnotící dotazník 73 účastníků z celkového počtu 304 

účastníků konference. 
 

 

Položka/Hodnocení   1 2 3 4 5   

Organizace velmi kvalitní 47 17 6 2 1 naprosto nekvalitní 

Odborný program velmi kvalitní 12 31 24 6 0 naprosto nekvalitní 

Večerní program 1 – 
divadlo 

velmi kvalitní 
11 12 3 0 1 

naprosto nekvalitní 

Večerní program 2 – 
odevzdávání cen, 
tanec a projekce filmu 

velmi kvalitní 
20 13 8 3 0 

naprosto nekvalitní 

Večerní program 3 – 
koncert kapely 

velmi kvalitní 
34 13 5 4 1 

naprosto nekvalitní 

Místo konání 
velmi 

spokojen 61 6 4 1 1 
naprosto 

nespokojen 

Celková známka výborná 32 32 7 1 0 nedostatečná 

 

 

 

Návrhy na zlepšení: 

  
sekce adiktologie v lékárenství 

zrušit prezentaci nedodělaných diplomových prací, a nebo to uvést do programu 

nic neměnit, atmosféra výborná 

přístup obsluhujícího personálu hotelu 

vyšší úroveň příspěvků v hlavním sále 

vrátit se zpět k 5 dnům-více možností pro účast na přednášky 

zvýšit odbornou úroveň, držet téma konference 

dostatek tekutin v sále 

zajištění pitného režimu během dne 

jídlo-nesnesielné fronty, dostatek a rozmanitost-velmi se horší oproti minulosti 

inovativní příspěvky, nové myšlenky, zahraniční účastníci a jejich zkušenosti 

konference na vícero dnů 

více ws na práci s tělem 

zlepšit výběr příspěvků 

nebylo dostatek vegetariánských obědů, večeří 

líbil by se mi nějaký psychologický film, něco co by terapeuticky zahřálo ne odpudilo. 

nezařazovat prezentace s velmi slabou kvalitou např. Dr. Poláčka 

alternativně pouze dvě přednášky místo nynějších tří 

dodržovat začátky přednášek 

více praxe 



 

pestrost odborných přednášek-témat a více mikrofonů pro přednášející 

přístup personálu v mořské panně a nebo tam příště nepořádat žádnou akci. 

sekce hr se mi jeví jako dobrý nápad, ale pro příště by stálo za to zamyslet se nad tématy příspěvků. 

méně parelelních programů 

více terapeutických ukázek a technik-více praxe 

více hovořit o alkoholu a patologickém hráčství 

nefunkční tobogán-chyba! 

programová náplň-resp. přednášející a úroveň hlavních příspěvků 

prodloužit konferenci o jeden den 

automaticky zajistit ubytování pro aktivní účastníky konference 

zkvalitnit moderování příspěvkových bloků a panelových diskuzí 

mohla by být teplá vířivka 

více příspěvků na procedurální závislosti 

měla by být možnost zajistit pro účastníky konference ubytování v areálu ne 10km daleko, speciálně 
pro prezentující nepřijetelné 

některá témata neaktuální, nic nového, prezentace služeb 

promítací plátno-text byl vidět jenom do poloviny 

více využít areál na sport-méně příspěvků více volna 

organizovaný sport 

odborný program: selekce příspěvků nezaručila kvalitu, specifické zaměření "ambulantní léčba" 
působilo sterilně, nedělala bych tematické kritérium výběru 

místo, dostatečná kapacita ubytování 

vrátit se k trvání konference od neděle do čtvrtka 

vyhovovalo by mi střídání míst-v 90 letech 

více okrajových témat-poruchy příjmu potravy, závislostní chování (gambling, internet) 

téma sociální práce v oblasti závislostí 

káva a voda v dostatečném množství v malém sále 

fungování všech atrakcí v bazénu 

nezařazovat do programu příspěvky adiktologů, kteří jsou duchem a přístupem ke klientům v 
padesátých letech a zpět 

 


