
 

XVI. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP  

a 

49. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP 

25. 4. – 29. 4. 2010, Špindlerův Mlýn 

 

Celkový počet dotazníků: 89 

Způsob hodnocení:      5stupňový (1 = velmi kvalitní,…5 = naprosto nekvalitní)  

Celková známka:   dána průměrem, jako ve škole 

 

 

Otázka č. 1.:  Jak hodnotíte organizační zajištění konference? 

 

Celková známka: 1,805 

 
►Detailní rozpis odpovědí: stupněm 1 – 39 hlasů, stupněm 2 – 32 hlasů, stupněm 3 – 10 hlasů, 

stupněm 4 – 6 hlasů a stupněm 5 – žádný hlas. ) Platných dotazníků - 87 

 

 

 

Otázka č. 2.:  Jak hodnotíte nové místo konání konference? 

 

Celková známka: 2,892 

 
►Detailní rozpis odpovědí: stupněm 1 – 21 hlasů, stupněm 2 – 16 hlasů, stupněm 3 – 17 hlasů, 

stupněm 4 – 9 hlasů a stupněm 5 – 20 hlasů) Platných dotazníků – 83 

 

   Preference místa konání :  
Hotel Harmony club ………………………………………….24 účastníků 

Měřín………………………………………………………….48 účastníků 

Platných dotazníků - 72  

 

Navrhované lokality:  
Tábor – Hotel Dvořák 

Červená Lhota 

Jeseníky – Karlova Studánka 

Střední nebo jižní Čechy – hotel Červená nad Vltavou 

 

 

 



 

Otázka č. 3.: Jak hodnotíte odborný program konference? 

 

Celková známka: 2,161 
 

►Detailní rozpis odpovědí: stupněm 1 – 24 hlasů, stupněm 2 – 34 hlasů, stupněm 3 – 22 hlasů, 

stupněm 4 – 5 hlasů a stupněm 5 – 2 hlasy) Platných dotazníků – 87 

 

 

 

Otázka č. 4:  Která dvě témata konference Vás nejvíce zaujala? 

► seřazeno sestupně dle počtu hlasujících účastníků  

► uvedena pouze témata s minimálním počtem dvou hlasujících účastníků 

► vyřazeny byly nečitelné dotazníky  

► názvy uvedeny dle Sborníku abstrakt z dané konference 

 

Číslo příspěvku, jméno přednášejícího – název dle Sborníku abstrakt……………………………. hlasů 

25. Lesch, O. M.  – Leschova typologie alkoholismu……………………………….……………… 12 

17. Frouzová, M. – Systémové poradenství a psychoterapie při problémovém užívání alkoholu..….11 

27. Bobák, M. – Alkohol a zdravotní stav populace ve střední a východní Evropě v období trans-  

             Formace………..……………………………………………………………………………..11 

42. Šilhanová, Z., Černý, J., Jandová, V. – Harm reduction na taneční scéně: Ne/testovat? Pokud 

      ano, tak jak…………………………………………………………..………………………...6 

59. Špaček, J., Giljan, M. – Usnadnění terénní práce ve městě…………………………….………… 6 

16. Schwarc, Š., Klajn, M. – Primární prevence ve škole I – dobrá praxe………………..………….. 6 

24. Schwarc, Š., Klajn, M. – Primární prevence mimo školu II - adptační kurzy…….. …………….. 5 

65. Minařík, J. – Substituční léčba metylphenidátem při závislosti na metamfetaminu………………5 

  9. Plocová, M., Skálová, Z. – Maminko, nepij, uzdrav se mi?………………………………………. 5 

 

43. Králíková, E. – Současné možnosti léčby závislosti na tabáku, od ambulantních ordinací po 

nemocnice, vícečetné závislosti………………………………………………………………..5 

 

32. Jeřábek, J. – Svědomí……………………………………………………………………..……….. 4 

40. Grigoriadisová, K.,  Bicanová, S. – Súfijský tanec……………………………………...………… 4 

35. Plocková, M., Kropáčková, M., Hanus, R. – Stericup, sterifilt – testování nového HR  

  materiálu……………………………………………………………………………….. …….. 4 

55. Lukáčová, M., Gilániy, L. – „Full service“ nebo optimálně poskytované služby?.........………….. 4 

11. Brožová, M. – Sociální faktory procesu utváření nové identity u závislých v průběhu 

    doléčování……………………………………………………...……………………………… 4 

57. Hobstová, J. – Léčba VHC u uživatelů drog – vlastní zkušenosti………………….……………….4 

20. Herzog, A. – Veřejný pořádek versus veřejné zdraví…………………………………….…….….. 3 

  2. Zima, T.  – Jak metabolismus alkoholu  poškozuje organismus……………….....……………….. 3 

62. Gabrhelík, R., Miovský, M., Šťastná, L., Jurystová, L., Adámková, T. – Evaluace programu 

 preventivního programu Unplugged ve vztahu k užívání konopných drog………...…………. 3 



 

21. Staníček, J., Zavadil, M. – Projekt lékárny a uživatelé drog………………………………………. 2 

13. Tkáč J. – Alexithymie u pacientů závislých na alkoholu………………………………. ………… 2 

15. Randák, D., Randáková, D. – Je tvrzení „užívám nelegální drogy“ vstupenkou do K-centra?.........2 

33. Randák, D., Víchová, V. – 30denní test…………………………………………………….…..… .2 

53. Hašek, Š. – Problémoví Béčkaři…………………………………………………………………… 2 

44. Kmeťová, A. – Závislost na tabáku začíná v dětství, projekt EU ACCESS……………………….. 2 

 

 

Otázka č. 5:       Jak hodnotíte přínos zahraničních účastníků na konferenci: 

 

Celková známka: 2,371 

 
►Detailní rozpis odpovědí: stupněm 1 – 19 hlasů, stupněm 2 – 18 hlasů, stupněm 3 – 23 hlasů, 

stupněm 4 – 8 hlasů a stupněm 5 – 2 hlasy) Platných dotazníků - 70 

 

 

 

Otázka č. 6:  Postrádal/a jste ve scénáři konference osobu, která zde 

měla vystoupit nebo téma, které mělo zaznít? 

 

doc. Kalina (5x) 

Dr. Popov (4x) 

Dr. Nešpor (4x) 

p. Kandler – jeho příspěvek Alko HR (4x) 

Dr. Radimecký (3x) 

Csémy (2x) 

Bém 

Dr. Zábranský 

Dr. Kudrle 

Dr. Jeřábek – jeho příspěvek na shromáždění členů SNN 

 

Více témat k závislostem na psychoaktivních lécích a iatrogenní závislost (5x) 

Revers na Detoxu umožnit či nerealizovat (4x) 
Substituce heroinem (3x) 

Novinky na drogové scéně (2x) 

Více témat zaměřených na terapii alkoholismu 
Vyváženost mezi tématy alkoholu, drog, nikotinu a gamblingu a souvislost mezi nimi 

Epidemiologie ČR 

Medializace a působení na veřejnost 

Aplikační místnosti 

Transpersonální přístup k léčbě závislosti 



 

Spiritualita v léčbě návykových nemocí 

Více interaktivních workshopů 

Drogy ve vězení 

Nové trendy v psychoterapii 

Koncepční a strategická témata 

Certifikace RVKPP versus SQSS 

 

 

 

Otázka č. 7:  Splnila konference Vaše očekávání? 

 

Celková známka: 2,046 

 
►Detailní rozpis odpovědí: stupněm 1 – 28 hlasů, stupněm 2 – 33 hlasů, stupněm 3 – 20 hlasů, 

stupněm 4 – 6 hlasů a stupněm 5 – žádný hlas) Platných dotazníků – 87 

 

 

 

Otázka č. 8:  Kdybyste měl/a možnost něco na této konferenci změnit, 

co by to bylo? 

 

Místo konání (20x) 

Finanční náklady - dopravní dostupnost, ceny celkově, levnější stravování (5x) 

 

Praktické workshopy (3x) v tématech alkoholismu, závislostí a potřeb pro praxi 

Téma návykových léků (4x), gamblingu, poměr alkoholových a nealkoholových témat 50:50 

Zaměření na mezioborovost, méně statistik, více „kontroverzních témat“ a harm-reduction 

Kvalita příspěvků a workshopů, skladba a odbornost (4x) 

Rozložení příspěvků - část odpoledních bloků přesunout na dopoledne, zvýšit kvalitu a 

nepřekrývání se zajímavých příspěvků (3x) 

 

Časné informace o změnách a dodržování časového harmonogramu 

Příspěvky zahraničních odborníků (2x) 

Více alternativ pro večerní program  

Nebylo možné se potkávat (3x) 

V ceně oběda mít 1 nápoj a raut v ceně účastnického poplatku (2x) 

Poplatky pro přednášející zrušit či snížit (3x) 

Více účastníků (2x) 

Přesunout o měsíc později, zkrátit trvání ČT-SO 

 



 

Otázka č. 9:  Jakou známkou byste ohodnotil/a doprovodný program? 

 

Celková známka: 2,645 

 
►Detailní rozpis odpovědí: stupněm 1 – 19 hlasů, stupněm 2 – 13 hlasů, stupněm 3 – 27 hlasů, 

stupněm 4 – 10 hlasů a stupněm 5 – 7 hlasů) Platných dotazníků – 76 

 

 

Komentáře k jednotlivým akcím: 
 

 

Výborné , s konferencí související promítání filmu Katka (2x)  

 

Výborné jídlo (2x), výborná muzika, příjemné prostředí a krásné počasí 

Skvělá kapela (2x), ale nevhodný prostor (členitost, teplota) 

 

Závěrečného rautu se „nemohli“ zúčastnit všichni ¨ 

Neplatit vstupné na raut (2x) – někteří proto odjeli 

Závěrečný raut za 300 -> nikdo nekontroloval  a byli tam i ti, co nezaplatili (2x) 

 

Jsem ráda, že na společenských akcích nebyl podáván alkohol 

Chybí posezení u ohniště 

Vynikající, aktuální, kompletní 

Většina lidí chodila na doprovodný program jinam 

 

 

 

Otázka č. 10:  Jakou celkovou známkou byste ohodnotil/a tuto 

konferenci? 

 

Celková známka: 2,022 

 
►Detailní rozpis odpovědí: stupněm 1 – 24 hlasů, stupněm 2 – 43 hlasů, stupněm 3 – 18 hlasů, 

stupněm 4 – 16 hlasů a stupněm 5 – žádný hlas) Platných dotazníků – 89 

 

 

 

Děkujeme respondentům za vyplnění dotazníků. 

 


