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ÚVODNÍ POZNÁMKY 

 
Celkový počet odevzdaných dotazníků - 102 

 
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, 5 
 
Pozitivní ohlasy: 
 
• Spokojenost s organizací, registrací 
• Organizace skvělá, vše klapalo, jak má 
• Bylo nám tady dobře, děkujeme 
• Spokojenost s místem konání konference i délkou trvání 

 
 Pokud jste nebyli s organizací spokojeni, uveďte, prosím, s čím  konkrétně? 
 
Týkající se organizace a programu: 
• Rušení příspěvků na poslední chvíli       4x 
• Rozložení příspěvků do sálů a v programu – špatně odhadnut zájem o příspěvky  2x 
• Překrývání workshopů a přednášek – mnoho paralelních bloků     2x 
• Při přesunutí příspěvku upozornit přednášející 
• Přesouvání příspěvků ze sálu do jiného sálu 
• U worskshopů vypsat počet míst, i když není kapacita autorem omezena 
• Večerní program probíhal v době večeře 
• Málo zajímavých příspěvků 
• Vyžadování předložení dokladu o zaplacení poplatku 
• Chyběl certifikát 
 
Týkající se občerstvení: 
• Nepříjemný, neochotný personál hotelu       5x 
• Nebylo dostatek vody o přestávkách 
• Špatné jídlo v restauraci – nechutnalo jídlo 
 
Společenský večer: 
• Neatraktivní 
 
Ostatní: 
• Postrádal jsem chůvu 
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• Není kam dát děti 
• Na jmenovky přidat jméno organizace, zařízení 
• Nutnost opustit pokoje do 10hodiny, když program končí večer 

 
 

2. Jak hodnotíte odborný program konference? 
Celková známka:   2,07 
 
 
 
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: 

• Kudrle – Teze k zákonům o ŘP – kritika současnosti (z. č. 297/2011 Sb., vyhláška č. 277/2004 
Sb, vyhláška č. 72/2011 Sb)        14x 

• Novotný – Cesta tam a zase zpátky aneb jak se nestát obětí tradice   12x 
• Bartesová – Poškození kognitivních funkcí u pacientů závislých na alkoholu  9x 
• Podzimek – Nové kroky v terénní práci aneb nejde jen o injekční uživatele  9x 
• Randák – Terapeutova běžecká terapie       8x 
• Frouzová – Využití intervenčních vzorců Miltona Ericksona v protidrogové léčbě   7x 
• Klouček, Kraftová, Markus – Léčba – cesta ke svobodě     6x 
• Popov, Libra, Mravčík – Koncepce sítě služeb v oboru adiktologie   6x 
• Šejvl, Zapletalová, Kabíček – Testování na školách     4x 
• Vavrinčíková, Burešová – Možnosti a meze poskytování zdravotní péče v kontextu harm 

reduction služeb         3x 
• Kantor, Sobek – Nové syntetické drogy v Moravskoslezském kraji aneb co nám přinesly 

Amsterodam shopy         3x 
• Epstein, Preston, Mezghanni, Lin, Vahabzadeh – Ecological Momentary Assessment (EMA): 

Findings from Real-Time Electronic-Diary Studies of Cocaine and Heroin Users in Their Daily 
Environments          3x 

• Kalina, Vácha, Hulík – Psychiatrické intervence v terapeutických komunitách  3x 
• Kalina, Richterová Těmínová – Jádrová přesvědčení v práci s uživateli návykových látek 3x 
• Běláčková – Nové drogy – monitoring a strategie snižování rizik    2x 
• Herzog – Harm reduction s injekčními uživateli substitučních látek   2x 
• Štěpánek – Výtvarné zrcadlo nevědomí       2x 
• Šebeš, Zimmelová – Co je to „efektivní léčba“ závislosti?     2x 
• Běláčková, Zábranský, Vopravil, Štefunková, Langrová – Společenské náklady užívání 

alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR za rok 2007     2x 
• Šuráňová – Využití principů satiterapie při léčbě závislosti na alkoholu   2x 
• Gabrhelík, Duncan, Miovský, Furr-Holden, Šťastná, Jurystová – Máme v ČR efektivní 

preventivní intervenci snižující užívání návykových látek u adolescentů   2x 
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• Drápalová – Vnímání rizikovosti nových syntetických drog neboli tzv. „legal highs“ jejich uživateli
           2x 

• Petr, Vrbová – Průzkum legální dosažitelnosti injekčního materiálu v Plzni s většinovým 
zaměřením na lékárny         2x 

 
Další zmíněné přednášky: 

• Mrázková – Kodependence v týmu aneb které pacienty máme raději? 
• Šmoldasová, Mainerová – Srovnání léčby deliria tremens s odstupem 20 let na Klinice 

psychiatrie FN Olomouc 
• kulatý stůl Policie vs. terénní programy (NETAD) 
• Jurystová, Gabrhelík – Prevence pro rodiče: Unplugged 
• Čermáková – Externí supervize ve státním zařízení aneb zdravotnický personál a „práce na 

sobě“ 
• Jurkovská, Tomášová – 6 let programu pro závislé pacienty s duální diagnózou v ESETU – 

zkušenosti 
 
WORKSHOPY: 

• WS – Čamlíková – Rodinné mapy a jejich využití v léčbě závislosti   14x 
• WS – Venglářová, Mahrová – Sexualita adiktologických klientů    8x 
• WS – Randák a kol. – Výměnný automat – provokace nebo nutnost?   6x 
• WS – Maierová, Andrlová – Gamblerem na vlastní kůži aneb první pomoc pro ně  5x 
• WS – Hanus, Termer, Hrdličková – Virtuální Harm reduction    4x 
• WS – Radimecký, Adameček, Radimecká – Víme, že čím dál tím více nevíme aneb vybrané 

paradoxy postupů používaných v pobytové léčbě závislostí    4x 
• WS – Mifková, Hanus – Pomoz mi nést můj úděl      3x 
• WS – Pilat, Škvařilová – „Stále na cestě“ – dokumentární film    3x 
• WS – Šuráňová, Licehammerová – FoFoFocusing – klíč k účinné sebereflexi a zvládání emocí

           2x 
• WS – Frouzová – Volnost, svoboda a závislost na internetu    2x 

 
Další zmíněné WS 

• WS – Dvořáková, Hynoušová, Podzimek, Randák – Návrat ke kořenům nebo krok kupředu? 
• WS – Škvařilová – Pohybová terapie jako nástroj prevence vyhoření 
• WS – Herzog, Laurentová – Stabilizace za peníze: kazuistiky 

 
 
4. Jak hodnotíte přínos zahraničních účastníků na konferenci? 
 Celková známka:   2,42  
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5. Postrádal/a jste ve scénáři konference osobu, která zde měla vystoupit nebo 
téma, které mělo zaznít? 
  
Postrádané osoby: 

• Mgr. Jindřich Vobořil          4x 
• Zástupci z řad politické moci        2x 
• Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.        2x 
• Mgr. Ondřej Čalovka         2x 
• MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D. 
• Mgr. Dimitrovka Štandlová 
• Někdo z OSPODu 
• MUDr. Viktor Mravčík  
• MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.  

 
Postrádaná témata a okruhy: 

• Péče o sebe - psychohygiena terapeutů       6x 
• Financování a budoucnost adiktologických služeb     6x 
• Supervize týmu          2x 
• Trendy v léčbě, novinky         2x 
• Nelátkové závislosti         2x 
• Závislosti na lécích 
• Právní otázky v adiktologii 
• Pro a proti všeobecné legalizaci psychotropních látek 
• Témata menšin 
• Rozvinutí tématu contigency managment 
• Poruchy osobnosti 
• Příspěvek Paruly 
• Rekreační užívání drog 
• Více rodin.terapeut. zaměřených přednášek 

 
6. Kdybyste měl/a možnost něco na této konferenci změnit, co by to bylo? 
 
Týkající se organizačních záležitostí, bloků a přednášek: 
Prodloužit konferenci do čtvrtečního poledne       22x 
Udělat méně paralelních bloků         6x 
Zlepši kvalitu přednášek a úroveň projevu přednášejících     4x 
Zlepšit koordinaci změn v programu        2x 
Více integrativní pojetí – převládá stále medicínský pohled     2x 
Zahájení konference v pondělí, ne neděle       2x 
V neděli zařadit do programu jen film        2x 
Lepší dopravní dostupnost         2x 
Více interaktivních workshopů         2x 
Větší prostor pro diskuze 
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Změnit výši poplatku pro aktivní přednášející 
Větší publicita, přizvat média 
Využívat visačky na špendlíku 
Méně příspěvků, které slouží jako propagace organizací 
Zrušit opakovaně rušené příspěvky doc. Kaliny a dr. Těmínové 
Zařazení více sebezkušenostních technik – i za poplatek 
Ozvučení malého a velkého sálu 
Realizovat posterové prezentace – věnovat jim větší pozornost 
 
Jiné podněty 
Změnit místo konání          7x 
Změnit obsluhu v restauracích         7x 
Zlepšit společenský program – soutěže, aktivity, živá hudba     7x 
Snížit cenu a kvalitu stravování         4x 
Větší občerstvení pro účastníky (jídlo, pití)       3x 
Chování k sobě navzájem – zdravení 
Více kuřáckého prostoru 
Zlepšit čistotu ve wellness centru 
 
 
7. Jakou známkou byste ohodnotil/a večerní program? 
 Celková známka:   2,22 
  
 
 
8. Jakou celkovou známkou byste ohodnotil/a tuto konferenci? 
 Celková známka:   1,83 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme všem respondentům! 


