EVALUACE DOTAZNÍKŮ
XXIII. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 56. celostátní
konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
4. - 8. června 2017, Kongres hotel Jezerka u Sečské přehrady
ÚVODNÍ POZNÁMKY

Celkový počet odevzdaných dotazníků - 69
Způsob hodnocení: 5stupňová škála odpovědí pro otázku č. 1, 2, 4, 7 a 8
(1 = velmi kvalitní,…5 = naprosto nekvalitní)
Celková známka: dána průměrem z platných dotazníků, se zaokrouhlením na 2 desetinná místa
Slovní odpovědi vyhodnoceny dle podobností a zařazeny do okruhů

1. Jak hodnotíte organizační zajištění konference?
Celková známka:

1,38

Pokud jste nebyli s organizací spokojeni, uveďte, prosím, s čím konkrétně?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zajistit mikrofony do menších sálů
5x
Lokalita, místo konání (ideálně Praha kvůli dopravě)
4x
Méně autoritativní začátek společenského večera
2x
Raut dát volně přístupný, ať se netvoří fronty, raut dříve, ne až po dražbě
2x
DJ na pondělním večeru
2x
Akreditace pro klinické psychology
2x
Lepší a rychlejší obsluha v restauraci
2x
Nebyly uvedeny časy snídaní, obědů a večeří (pozn. organizátorů – vše bylo v knize
abstrakt a rovněž vyvěšeno po celou dobu na nástěnce u registrace)
2x
V úterý a středu bohatší večerní program
Káva – málo dostupný automat
Chyběla 2. Kapela z roku 2016 – a s ní spojený program
Krátký program společenského večera
Pestřejší raut – vege, vegan
Stravovací služby
Název konference
Občerstvení při coffebreacích
Dodržování nočního klidu
Vedro v sálech
Předem poslat info o platbě
Organizaci
Větší praktický přínos
Omezení používání přístrojů, které ruší (klapání do notebooku)
Lepší zajištění dostupnosti a dopravy na místo konání – např. extra řidič či autobus pro
účastníky
Uspořádat turnaj v beach volejbalu 
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2. Jak hodnotíte odborný program konference?
Celková známka:

1,81

3. Která dvě témata konference Vás nejvíce zaujala?
► seřazeno dle počtu hlasujících účastníků
► názvy uvedeny ve formátu dle sborníku abstrakt dané konference
► vyřazeny byly nečitelné, nadbytečné či jinak sporné odpovědi

PŘEDNÁŠKY:
• Repková, J., Kukaňová, R., Hladová, N. - Lidskost jako ochrana před izolací, marností a
prázdnotou
2x
• Radimecký, J. - „Kdo si hraje nezlobí”? aneb rétorika vs. praxe v české integrované drogové
politice
12x
• sympozium substituce
10x
• Dvořáček, J. – Zakázané myšlenky v adiktologie
8x
• Eret, J., Peschiková, L. - Zkušenosti s terapeutickou skupinou pro patologické hráče
5x
• Kalina, K., Richterová Těmínová, M. - Co si nepřejeme či přejeme do budoucnosti, ale někdy na
to nechceme ani myslet
4x
• Svoboda, M. - Kontrolované pití - zkušenosti z klientské praxe pracovníků/pracovnic
Ambulantních center Laxus z.ú.
4x
• blok s duálními diagnózami
4x
• Miovský, M., Šejvl, J., Popov, P. - Je nezájem a malá znalost historie našeho oboru kolektivním
projevem obranného mechanismu nebo nám prostě stačí „ta naše pravda“ a orální historie?
4x
• Yazdi, K. - Treatment options of alcohol dependence-impact on better therapeutic outcome
3x
• Maniková, V., Muchová, J., Kurilla, A. - Trendy v rizikových výzvach („challenges“) na internete
3x
• Schwarzová, J. - Rizikové faktory v dětství pro vznik návykových poruch. Dokážeme je ovlivnit?
3x
• Zobač, L. - Léčba a ochranná léčby závislosti v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody z
pohledu adiktologa Vězeňské služby
3x
• Kulhánek, A., Gabrhelík, R., Brendryen, H. - Léčba závislosti na tabáku pomocí mobilní aplikace
3x
• Fidesová, H. - Omezení svéprávnosti jako cesta k řešení problémů spojených s užíváním
návykových látek?
2x
• Švadlenová, J., Šulcová, I. - Jak se daří Romům v ambulantní léčbě?
2x
• Šebeš, A. - Realita provozu 3D oddělení PL Červený Dvůr po roce od jeho otevření
2x
• Růžička, M. - Třetí vlna v kognitivně behaviorální terapii v adiktologické intervenci
2x
• Svobodová, V. - Alenka v říši divů- kazuistika práce s klientkou v adiktologické ambulanci 2x
• Kalina, K. - Integrace abstinenční a substituční léčby v terapeutických komunitách pro závislé –
kacířský či pragmatický koncept?
2x
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• Fidesová, H. - Omezení svéprávnosti jako cesta k řešení problémů spojených s užíváním
návykových látek?
2x
• Venc, V. - Ochranná ústavní protialkoholní a protitoxikomanická léčba - trest pro pachatele
nebo terapeuty?
2x
• Mravčík, V. - Problémové užívání drog - koncepční rámec a definice
2x
• Pokora, J. - Moje trnitá cesta k pochopení a uchopení principu harm reduction
2x
• Macek, Z. - Tabu v týmu rodinné terapie závislých
• Venc, V. - Ochranná ústavní protialkoholní a protitoxikomanická léčba - trest pro pachatele
nebo terapeuty?
• Švarc, J. - Zakázané myšlenky v adiktologii: Adiktolog jako soudní znalec
• Postránecká, Z., Pažitný, M., Vejmola, Č. - Proč je léčba psychedeliky v České republice
reálným cílem
• Pavlovská, A., Miovský, M., Vacek, J. - Jsou adiktologové v praxi žádanými profesionály?
• sympozium NUDZ
• Mladá, K. - Systém adiktologické péče v ÚVN
• Švadlenová, J., Šulcová, I. - Závislí rodiče v ambulantním programu, aneb zakazujeme si
myslet na jejich děti?
• Marek, R., Strnadová, K., Klášterecký, T. - Postoje a předsudky v metadonovém substituční
programu v Brně
• Minařík, J., Gabrhelík, R. - Typologie uživatelů metamfetaminu
• Kuntoš, V., Hlobilová, H. - Když promlouvá socioterapie a kontaktní pracovník přihlíží
• Krejčí, J. - Redefinování příběhů o úzdravě bez léčby na příběhy o odolnosti
• Miklovičová, A., Krejčí, M., Poláchová, K. - A zase ta změna
• Martinek, C., Veselá, A. - Partnerský vztah dvou závislých – realita nebo iluze
• Ševčík, D., Stoklasová, A., Riegrová, K. - Léčba na odd. 17B Mandala PN v Kroměříži
• Gabrhelík, R., Vacek, J. - Výsledný efekt dvou preventivních programů Unplugged a nPrevence
• Postránecká, Z., Pažitný, M., Vejmola, Č. - Proč je léčba psychedeliky v České republice
reálným cílem
• Grohol, M. - Vaping – „paření“ v novom zmysle slova
• film
• Pavlíček, P., Vartanyan, A. - Etnografie herního prostředí
WORKSHOPY:
• WS – Věchet, D., Kmoch, V., Oktábec, Z. - Saturace potřeb české hudební scény po roce 1989
2x

4. Jak hodnotíte přínos zahraničních účastníků na konferenci?
Celková známka:

2,03

5. Postrádal/a jste ve scénáři konference osobu, která zde měla vystoupit nebo
téma, které mělo zaznít?
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Postrádané osoby:
• Jindřich Vobořil
• Nepustil
• PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
• Více psychiatrů z nemocnic a léčeben
• MUDr. Magdaléna Frouzová
• MUDr. Karel Nešpor, CSc.
• Výstup někoho z magistrátu

2x

2x

Postrádaná témata a okruhy:
• Více alkohol, nejen drogy
• Více témat z oblasti sociální práce, case management, spolupráce mezi organizacemi
• Workshopy s terap. Prací – konkrétní ukázky, např. dramaterapie, apod.
• Otázky etiky
• Vztahy terapeutů s klienty (intimní, partnerství)
• Otázky týkající se Prahy

2x

6. Kdybyste měl/a možnost něco na této konferenci změnit, co by to bylo?
Týkající se organizačních záležitostí, bloků a přednášek:
•
•
•
•
•

Krátké pauzy
Program či program společenského večera
Jeden den navíc workshopů
Málo času na diskuze
Pojetí přednášejících (neprofesionální přednes, zajímavé téma, ale nudně podáno)

7. Jakou známkou byste ohodnotil/a večerní program?
Celková známka:

1,91

8. Jakou celkovou známkou byste ohodnotil/a tuto konferenci?
Celková známka:

1,49

Děkujeme všem respondentům!
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