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ÚVODNÍ POZNÁMKY 
 
Celkový počet odevzdaných dotazníků - 59 
 
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:   1,39 
 
 Pokud jste nebyli s organizací spokojeni, uveďte, prosím, s čím konkrétně? 
 

• chyběla mi možnost dodatečně se podívat na přednášky z ostatních bloků  2x 
• občasné nedodržení časového harmonogramu 
• trochu haprující kvalita zvuku (ale možná byl problém na mé straně) 
• vyčkávání do poslední chvíle, zda se konference uskuteční bylo nepříjemné 
• chyběly online kuloáry 
• lepší by byla konference ve dvou dnech 
• preferoval bych fyzickou podobu konference 
• konference byla super!!! 
• kvalita i přes nepřízeň aktuální situace, podnětné přednášky, zajímavý hosté 
• v rámci možností, které byly - nemožnost osobního kontaktu, se online konference povedla na 1 

:) 
• možnost účasti na kterémkoliv programu, snadná orientace, snadná komunikace 

 
2. Jak hodnotíte odborný program konference? 
Celková známka:   1,61 
 
 
 
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: 

• Loo Brtníková, V. - „Like“ na sociálních sítích jako novodobý metamfetamin příslušníků 
generace Z           14x 

• Kalina, K. - Metamfetaminové psychózy: komorbidita či součást klinického obrazu? 10x 
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• Nott, Z., Rychnovská, Z., Failová, Z. - Představení konceptu recovery koučování v globálním 
kontextu a první výsledky výcviku recovery koučování u nás    8x 

• Janíková, B. - Distribuce naloxonu       6x 
• Hloušek, R., Černý, J., Janíková, B. - Metamfetamin - z ČR do Afghánistánu a zpět aneb máme 

světu co říct?          6x 
• Jarošíková, H. - Rodiny uživatelů návykových látek: partnerské vztahy ovlivňované závislostí na 

metamfetaminu          5x 
• Staňková, N., Titman, M., Šulová, L. - Jak se domluvit nejen s perníkářem aneb Transakční 

analýza v nízkoprahových adiktologických službách     5x 
• Volfová, A. - Perníkářky v protialkoholní léčebně      4x 
• Sloviaková, K. - Poruchy příjmu potravy u uživatelek metamfetaminu   4x 
• Hloušek, R. - Alkohol a harm reduction        3x 
• Švarc, J. - Pokus o standardizaci délky ochranného léčení (OL) návykových nemocí  2x 
• Mravčík, V. - Užívání návykových látek a další závislosti za nouzového stavu v souvislosti s 

COVID-19 - souhrn dostupných dat       2x 
• Fraňková, S., Jandová, Z., Jinochová, G., Kreidlová, M., Merta, D., Šperl, J. - Faktory ovlivňující 

adherenci k léčbě HCV infekce u nitrožilních uživatelů drog  
• Jirový, F. - Muž, 26 let, metamfetamin... už dávno ne. Příspěvek k proměně (klientely) komunit. 
• Landa, M. - FAKT Abstinenti        2x 
• Stromšíková, A., Šandera, P. - Práce s rodiči se zkušeností s užíváním návykových látek - 

příběh jedné rodiny  
• Franc, L. - Jak se učím spolupracovat s OSPODem  
• Šalomoun, J., Roubalová, A. - Quo vadis výkaznictví 2.0  
• Koreš, J. - Hráčům na dosah  

 
WORKSHOPY: 

• WORKSHOP - Šedivý, J., Hanková, O., Minařík, G. - S klientem na chatu  5x 
• WORKSHOP -  Ivanys, D., Kazbal, A., Marková, H., Skopec, J. - Sametovej Perník  

 
4. Postrádal/a jste ve scénáři konference osobu, která zde měla vystoupit nebo 
téma, které mělo zaznít? 
  
Postrádané osoby: 

• Michal Miovský          4x 
• Martina Richterová-Těmínová        2x 
• Ilona Preslová  
• David Pešek  
• Miroslav Charvát  
• Mgr. Sedláčková  
• Jindřich Vobořil  
• Amrit Sen  
• Tomáš Zábranský  
• Josef Radimecký  
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• Jiří Dvořáček   
 
Postrádaná témata a okruhy: 

• přiblížení metamfetaminu - historie, účinky, atd. 
• někoho, kdo by řekl více o projektu multidisc. týmů v adiktologii, o prvních pilotních projektech 

MZ, vztahujících se k reformě v psychiatrii 
• projekt matky a rodina 
• výroba pervitinu 
• pohled ze zahraničí, zahraniční speakeři a příspěvky 

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

• osobní kontakty, klasické prostředí       7x 
• více času na příspěvky a diskuze       3x 
• nedělit program na sekce, aby se témata nepřekrývala     2x 
• virtuální kuloáry          2x 
• dvoudenní akce i online         2x 
• rozeslat chlebíčky pro všechny :-)  
• nahrávat příspěvky a sdílet je po svolení autorem (i pro klasický formát konference)  
• dodržování časového harmonogramu  
• utopie  
• více příspěvků  
• přihlašování na ws předem   

 
6. Jakou známkou byste ohodnotil/a kvalitu obrazu? 
 Celková známka:   1,56 
  
7. Jakou známkou byste ohodnotil/a kvalitu zvuku? 
 Celková známka:   1,56 
 
 
8. Jakou celkovou známkou byste ohodnotil/a tuto konferenci? 
 Celková známka:   1,42 
 
 
 
Děkujeme všem respondentům! 


