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ÚVODNÍ POZNÁMKY 
 
Celkový počet odevzdaných dotazníků - 77 
 
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:   1,3 
 
 Pokud jste nebyli s organizací spokojeni, uveďte, prosím, s čím konkrétně? 
 

• "ochota" personálu hotelu, obsluha restaurace pomalá, dlouhé čekání na jídlo  5x 
• pití pouze o přestávkách (vypínání kávovaru, odnášení sklenic na vodu)   2x 
• chyběl mikrofon v malém sále        2x 
• velké výkyvy teplot v sálech        2x 
• při pokusu o registraci online mi nikdo neodpověděl, musela jsem udělat až na místě (plus 200,-

)  
• obtížná dopravní dostupnost na místo konání  
• security, proč?  
• zavést povinné používání mikrofonů u přednášejících  
• nedá se změnit jídlo  
• opravy - práce od ranních hodin (7:00)  
• posterová sekce v době oběda  

 
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: 

• Praško, J. - Závislost na benzodiazepinech a psychoterapie    18x 
• Mravčík, V. – Dětská literatura jako rizikový faktor rozvoje závislosti   13x 
• Sympozium Abbvie         12x 
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• sekce o řimsologii         10x 
• sekce kolegů ze Slovenska (úterý 4. 6. od 10:30 hlavní sál) o ICD   10x 
• Mravčík, V. - Evidence-based východiska a doporučení pro moderní drogovou politiku 7x 
• Šedivý, J., Štolcová, L. - Automatická převodovka AISIN AW 55-50SN jako model chování 

klienta terapeutické komunity        5x 
• Uholyeva, X. - Chemsex v Evropě       5x 
• Bartesová, J. - Pohádky a balady pro psychiatry a adiktology    5x 
• Kalina, K. - Ježíš Kristus se při práci smál      4x 
• Jirový, F. - Humor a vážnost, přednost i úskalí      3x 
• Schorm, O., Popov, P. - Humor v psychoterapii      3x 
• AA           3x 
• Mladá, K., Petr, T. - Zákaz kouření na psychiatrii? To je snad špatnej vtip, ne?  2x 
• Mahrová, G., Műller, I.  - Rosenberg není jenom pornoherec aneb výzkum terapie 

dobrodružstvím v šesti terapeutických komunitách v ČR     3x 
• Kážmér, L., Lustigová, M., Baroš, A. - Prostorová epidemiologie předčasné úmrtnosti spojené s 

užíváním tabáku v české populaci       2x 
• Kulhánek, A. - Nové trendy v užívání tabáku: elektronické cigarety a zahřívaný tabák 2x 
• Nešpor, K. - Veselá střízlivost        2x 
• Miovský, M., Popov, P. - Návrh koncepce páteřní sítě krajských specializovaných 

adiktologických ambulancí        2x 
• Lustigová, M. - Vliv konzumace alkoholu na riziko vzniku rakoviny v české populaci  
• Ivanys, D., Nevřelová, H., Kazbal, A. - Představení SLONa  (spolek lidí ohrožených narkomanií) 
• Brtníková, V. - "Jak být cool" aneb specifika terapeutického vztahu jako zdroje motivace a práce 

s odporem v adiktologické dorostové ambulanci  
• Krejčí, J., Petráková, J. - Adiktologické humoresky: Vývoj pobytové péče na Kladensku  
• Stöver, H. - Evaluace pilotní distribuce kondomů ve věznicích  
• Brtníková, V. - "Jak být cool" aneb specifika terapeutického vztahu jako zdroje motivace a práce 

s odporem v adiktologické dorostové ambulanci  
• Prajsová, J., Csémy, L., Dvořáková, Z. - Vývoj vnímání problematiky drog veřejností    
• Rolová, G., Barták, M., Rogalewicz, V., Gavurová, B. - Zdravotní gramotnost lidí léčících se ze 

závislosti na alkoholu  
• Vondrová, A., Pecinovská, O., Heller, J. - Humor jako přirozená součást cesty k úzdravě: 

Doléčovací program LOŽ  
• Šeda, Krutilová - 5 let sociálního podniku - kavárny Naše Café  
• Brošková, M., Kamendy, Z. - Pýcha a narcistické črty u pacientov so závislosťou  
• Tolimatová, J., Bém, P., Hovorka, J. - Kde v rodinné terapii končí legrace a kdy se vrací humor 
• Vondrová, A., Pecinovská, O., Heller, J. - Humor jako přirozená součást cesty k úzdravě: 

Doléčovací program LOŽ  
• Marek, R. - Phenibut - lék nebo droga ?  
• Hlobilová, H., Francová, K. -  Adiktolog za katrem – výzvy a příležitosti  

 
WORKSHOPY: 

• WS – Kalina, K. - Panna F. vleče  tři diagnózy      2x 
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• WS – Jurkovič, P. - Závislost na náboženských sektách - praktický náhled na mechanismy 
fungování destruktivních kultů.        2x 

• WS – Brtníková, V. - Techniky používané ve skupinové práci s adolescenty   
 
POSTERY: 

• Dolejš, M., Suchá, J., Pipová, H., Komrska, Š. - (Ne)závislost českých adolescentů na internetu 
 
 
4. Postrádal/a jste ve scénáři konference osobu, která zde měla vystoupit nebo 
téma, které mělo zaznít? 
  
Postrádané osoby: 

• Martina Richterová-Těmínová        2x 
• Jiří Dvořáček          2x 
• Magdaléna Frouzová         
• Pavel Bém  
• Stanislav Grof :-)  
• PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.  
• Zábranský  
• Páleníček  
• Jiří Libra  

 
Postrádaná témata a okruhy: 

• koncepce psychiatrické péče (centra, reforma, dopad na ambulance)   3x 
• využití psychedelik  
• odborníci ze zahraničí  
• více odborných informací  
• postrádám kvalitní prezentační dovednosti  
• expresivní terapie  
• další 12-ti krokové programy  
• téma na provázanost oboru a vzájemnou spolupráci  
• více o nelátkových závislostech  
• závislost na internetu, téma by se mělo diferencovat (porno, soc. sítě, hry)  
• psychoterapie mimo oblast zdravotnictví  

 
5. Kdybyste měl/a možnost něco na této konferenci změnit, co by to bylo? 
 

• personál hotelu, ochota         7x 
• místo konání          5x 
• kapela (ať hraje Secret)         2x 
• zkrácení konference         2x 
• kvalitnější příspěvky (povrchní, o ničem, neadekvátní zdroje)    2x 
• aktivní účastníci poplatek zdarma (nebo nižší)      2x 
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• rovnoměrnější rozložení přednášek během dne (dopoledne málo, odpoledne je jich moc) 2x 
• zrušení tématu konference (lidé to nerespektují)  
• zahraniční přednášející  
• špatně zvolené téma konference  
• není jasné, na koho cílí program  
• aby terapeuti tolik nepili, káží vodu, pijí víno. To je vzor?  
• vtipy na muže vs. ženy  
• více ws nebo opakování pro více lidí  
• přehození sálů u Řimsologie a Nešpora  
• chybí tu obyčejný obchůdek s potravinami  
• levnější konference  
• první dny v delším časovém úseku přednášky  
• pokračovat ve zvaní hostů (psychologové, psychoterapeuti, právníci, lékaři, politici)  

 
6. Jakou známkou byste ohodnotil/a večerní program? 
 Celková známka:   1,82 
  
 
 
7. Jakou celkovou známkou byste ohodnotil/a tuto konferenci? 
 Celková známka:   1,48 
 
 
 
Děkujeme všem respondentům! 


