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ÚVODNÍ POZNÁMKY 

 
Celkový počet odevzdaných dotazníků - 74 

 
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, 2 
 
 Pokud jste nebyli s organizací spokojeni, uveďte, prosím, s čím  konkrétně? 
 
Týkající se organizace a programu: 

• Změna v organizaci – přesnější informace 
• Zakázat pozdní příchody na přednášky a ws 

 
 

2. Jak hodnotíte odborný program konference? 
Celková známka:   1,73 
 
 
 
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: 

• Laštovica, M., Skoupilová, J., Konečný, D. - Terapie tmou, zkoumání možností využití v PL Bílá 
Voda při práci s adiktologickou klientelou      13x 

• Bém, P. - Rodinná terapie v Apolináři        11x 
• Kudrle, S. - Paradigma adiktologie rok po Sečské výzvě     9x 
• Čamlíková, H., Skácelová, L. - Výchova k sobě aneb Kočičí terapie napříč rodinou 8x 
• Sklenář, O. - Zdravotní výkony adiktologa      8x 
• West, R. - Smoking cessation treatment for people with alcohol and substance use disorder 

7x 
•  Kurz Komunikace v adiktologii                   6x 
• Radimecký, J., Radimecká, I. - Nechápu to mozkem aneb psychiatrická medikace - podpora 

a/nebo překážka v pobytové léčbě závislých uživatelů drog v terapeutické komunitě? 5x 
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• Nevšímal, P., Fialová, H. - Změny patologických rysů osobnosti a copingových stylů v průběhu 
léčby v TK          4x 

• Nepustil, P. - Přestávání s pervitinem jako vztahová trajektorie    4x 
• Pešek, M. - Závislost na jehle - teorie, rozpoznání a možnosti terapie   3x 
• Čalovka, O., Kozáková, Z., Radoňová, Z. - Problémoví uživatelé alkoholu v kontaktním centru - 

zkušenosti z Podkrkonoší        3x 
• Symposium: Systém péče o drogově závislé s hepatitidou    3x 
• Mladá, K. - Současná podoba bodovacích systémů na vybraných specializovaných oddělení pro 

léčbu závislostí v psychiatrických léčebnách a nemocnicích v ČR    3x 
• Grund, J. P. - The Czech concept of addictology. Towards a comprehensive Mmdel of addiction 

science, treatment and prevention (or, reflections of a foreign observer)   2x 
• Reichelová, L., Gabrhelík, R., Vacek J. - Specifika zvládání přechodu z ústavní léčby do 

ambulantní v závislosti od struktury osobnosti - pilotní studie    2x 
• Licehammerová, Š., Klášterecký, T. - Práce s gamblery: Nové přístupy a možnosti práce - 

brněnská zkušenost         2x 
• Kalina, K. - „Starý“ a „nový“ model léčby: konfrontace, koexistence a překlenování paradigmat 

2x 
• Miovský, M. - Klíčové dokumenty oboru adiktologie: základní předpoklad dalšího úspěšného 

vývoje oboru          2x 
• Hloušek, R., Matoušek, P., Nepustil, P. - Přechodové byty - hledání identity mezi sociálními a 

adiktologickými službami  
• Titman Staňková, N., Titman, M. - Vývoj komunikace s klienty v Nízkoprahovém středisku Drop 

In o.p.s. - role konceptů transakční analýzy ve změně vnitřního paradigmatu 
• Žák, T. - Mimo dosah 
• Kmoch, V., Kuběna, A., Sudíková, A., Novotný, M., Gláslová, K., Šerý, O., Zvolský, P. - 

Genetika závislosti - změna paradigmatu v čase 
• Běláčková, V., Kmetonyová, D., Drápalová, E., Ivanovová, L., Zábranský, T., Csémy, L. - Nové 

syntetické drogy a monitoring jejich výskytu mezi různými skupinami uživatelů 
• Čablová, L., Konečná, M. - Nutriční návyky a kvalita stravování u klientů v kontaktních centrech 

ČR 
• Symposium Lundbeck - "Nový" způsob léčby závislosti na alkoholu 
• Popov, P. - Apolo 65 
• Symposium - Dostupnost a kvalita léčby závislosti na opioidech - Projekt INSIGHT 
• Vopravil, J. - Drogový trh a jeho ekonomické dopady 
• Radimecký, J. - Shit happens aneb dokud se nic nestane, tak se tu nic nestane... ?! 

 
 

WORKSHOPY: 
• WS - Veselý, V., Kolouchová, M., Mrkvička, Z., Trojan, L. - Léčba závislostí - jak to vidí A. A. 

Jihlava           3x 
• WS - Termer, A. - 22 let svobodné drogové scény v ČR očima HR služeb   2x 
• WS - Bartesová J., Fialová V. - QUANTUM SATIS EST      2x 
• WS - Veselý, J., Fialová, H., Hlaváč, J., Nováková, D., Polanecká, M. - Primární prevence: 

Workshop s Popelkou 
• WS - Švarc, J. - Léčba závislostí v ochranném léčení v ČR 
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4. Jak hodnotíte přínos zahraničních účastníků na konferenci? 
 Celková známka:   2,1  
 
 
 
5. Postrádal/a jste ve scénáři konference osobu, která zde měla vystoupit nebo 
téma, které mělo zaznít? 
  
Postrádané osoby: 

• Prim. MUDr. Karel Nešpor        5x 
• PhDr. Magdalena Frouzová        3x 
• Zástupci RVKPP, MZ         2x 
• MUDr. Jan Palouček 
• Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip. 

 
Postrádaná témata a okruhy: 

• Zařadit více interaktivních ws        5x 
• Zařadit do programu více novinek z oboru      4x 
• Chráněné bydlení         2x 
• Více prostoru pro Terapii tmou        2x 
• Více psychoterapie, kazuistik, méně statistiky      2x 
• Financování sociálních služeb 
• Více prostoru pro závislost na alkoholu 
• Více vystoupení od lékařů, méně od „sociální adiktologické péče“ 
• Jak to vypadá v praxi ambulantních psychiatrů-adiktologů 
• Zařadit téma léčby závislostí na internetu 
• Primární prevence, propojování s MR a TK 
• Téma: co vlastně jsme? Adiktologie? Návakové nemoci? – otevřít pro veřejnost 
• Zařadit témata, která se zabývají dospávajícími 
• Závislost a partnerské vztahy 

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

• Místo živé hudby DJ, změna kapely       5x 
• Změnit místo konání konference        4x 
• Udělat méně paralelních bloků        3x 
• Zlepši kvalitu přednášek a úroveň projevu přednášejících    3x 
• Zařazení rautů a spol. hudby na poslední večer      3x 
• Vyvážit příspěvky z praxe a z výzkumů       3x 
• Zkrátit dobu konání konference        2x 
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• Najít způsob, jak udržet účastníky po celou dobu konference 
• Dodržování času přednášek 
• Více volného času po obědě 
• Více prostoru pro diskuze 
• Jiný čas (vymezený) pro kurz Komunikace v adiktologii 
• Vytvořit bloky pro jednotlivé bloky služeb 
• Propojit „elitu“ s ostatními účastníky 
• Zařadit WS mimo paralelní bloky přednášek 
• Méně adorace jistých kapacit in memoriam 

 
 
7. Jakou známkou byste ohodnotil/a večerní program? 
 Celková známka:   1,93 
  
 
 
8. Jakou celkovou známkou byste ohodnotil/a tuto konferenci? 
 Celková známka:   1,46 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme všem respondentům! 


