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ÚVODNÍ POZNÁMKY 
 
Celkový počet odevzdaných dotazníků - 35 
 
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:   1,34 
 
 Pokud jste nebyli s organizací spokojeni, uveďte, prosím, s čím konkrétně? 
 

• přednášej jako na TEDU - kvalita prezentací je bídná 
• organizátoři neměli povědomí o fungování hotelu a službách (velké) 
• málo účastníků 
• chybělo mi ve sborníku info o večerním programu 
• volba místa 
• trochu zmatek a problém s jídlem 

 
• vše v pořádku 
• bylo to skvělé, organizace výborná, děkuji 

 
2. Jak hodnotíte odborný program konference? 
Celková známka:   1,51 
 
 
 
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: 

• Mravčík, V. - Největší mylníky současné drogové politiky     6x 
• Kalina, K. – Milníky a mylníky        3x 
• Mravčík, V. - Nové alternativy kouření a harm reduction strategie - milník v současné politice 

kontroly tabáku          3x 
• Dvořák, V., Blažek, P., Kubíčková, A. - Kontrolovaná konzumace alkoholu v prostředí 

nízkoprahové služby         3x 
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• Kalina, K. a kol. - STUDOVAT, UČIT A PRAKTIKOVAT ADIKTOLOGII. Vznik a rozvoj studijního 
oboru na cestě české adiktologie 2005-2021      3x 

• Šejvl, J., Mašlániová, M., Miovský, M. - Jaroslav Skála a jeho počátky v protialkoholním hnutí v 
letech 1946 až 1951         3x 

• Růžková, J. - Adiktologie a komunitní psychiatrická péče u jednoho stolu   3x 
• Kalina, K., Petišková, M., Marko, P., Oktábec, Z. - Účinky atomoxetinu u adiktologické klientely 

s příznaky ADHD         3x 
• Švarc, J. - Vliv metamfetaminu na způsobilost řídit motorové vozidlo   3x 
• Petrů, R., Klašková, S., Štoček, R., Jarošíková, H. - Recovery koučové v ČR  3x 
• Švarc, J. - Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba (ZS): Definice, indikace a praxe 

v jednotlivých krajích.         2x 
• Kulhánek, A., Baptistová, A. - Nikotinové sáčky aneb evoluce v užívání tabáku a nikotinu 

pokračuje          2x 
• Jarošíková, H. - Finanční klopýtání rodinných příslušníků při závislosti některého člena rodiny

           2x 
• Bartesová, J., Fialová, V. - Pervitin! Pervitin?      2x 
• Grohol, M. - Fiktívne drogy v žánri vedeckej fantastiky (sci-fi)    2x 
• Miša S., Hana J., Pavel D. - Jak rodinné skupiny Al-Anon pomáhají příbuzným alkoholiků 2x 
• Riegel, K. D., Vávrová, J., Debnárová, J., Kršková, L., Schlosserová, L., Kulhánek, A., Popov, 

P. - Nekuřácký „režim“: první zkušenosti z lůžkového oddělení muži  
• Pilat, L. – Posilování rodičovství jako další způsob (nový milník!) práce s klienty ve vězená a po 

výstupu   
• Šejvl, J., Mašlániová, M., Miovský, M. - Odraz protialkoholních aktivit v legislativě v letech 1918 

až 1948  
• Mašlániová, M., Šejvl, J., Miovský, M. - Apolinářský model léčby závislosti na alkoholu - 

samostatné protialkoholní oddělení v roce 1948 – inovativní léčebný přístup  
• Riegrová, K. – Sebezkušenost v terapeutické komunitě aneb adiktolog jako pacient  
• Richterová Těmínová, M., Kalina, K. a kol. - SANANIM a jeho milníky na cestě české 

adiktologie 1991-2021  
• Šoltýsová, M., Grohol, M., Zmeškalová, D. - Vzťah mozgového dopingu a ADHD u 

vysokoškolských študentov na Slovensku a v Českej republike   
• Dolejšová, A., Havlíček, J. – Adiktologický multidisciplinární tým jako aktuální milník v péči o 

závislé  
• Šedivý, J., Minařík, G., Hanková, O. - Vztah s klientem v době binární  
• Freimann, P., Růžková, J. - Suchej únor – výzvy, vize a potenciál kampaně  
• Kolitsch, K., Šmejkal, M. - Stacionární léčba v systému adiktologických služeb  
• Broklová, L., Minařík, J., Šťastná, L. - "Jsem v kalebním důchodu" Kazuistika bývalé uživatelky 

metamfetaminu  
• Lukavská, K., Hrabec, O. - Vliv rodičů na dětské a adolescentní užívání obrazovek  
• Loo, V. - Vlastní cesta praxí dětské a dorostové adiktologie v letech 2016 - 2021 a kam po ní 

dál?  
 

WORKSHOPY: 
• WS - Popov, P. - Milníky a my, aneb: "Takoví jsme byli" (repríza)    2x 
• WS – živý mítink Anonymních alkoholiků       2x 
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• WS – Kalina, K. - Balintoidní skupina (max. 12 účastníků s tématem)  
• WS – Fabián, L., Štoček, R., Horák, J. - Jak (ne)pykat za PIKO aneb zotavení po Ostravsku 
• film Abtinent    

 
POSTERY: 

• Hönigová, K. – Koncentrace metadonu v mateřském mléce u pacientek – matek 
v substitučním metadonovém programu 

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

• odborníka z ciziny/zahraniční hvězda       2x 
• MUDr. Jiří Dvořáček         2x 
• Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.       2x 
• PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.  

 
Postrádaná témata a okruhy: 

• formy hazardu u pacientů s patologickým hraním 
• téma nelátkových závislostí 
• workshopy - techniky, psychoterapie, zážitek 

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

• místo konání          3x 
• více účastníků          2x 
• dodržení časového programu  
• klimatizace  
• mít 2 souběžné bloky dopoledni i dopoledne. Tři souběžné bloky odpoledne jsou moc, nelze si 

vybrat ze zajímavých souběžných témat.  
• zkrácení do méně dnů  
• méně zrušených příspěvků   

 
6. Jakou známkou byste ohodnotil/a večerní program? 
 Celková známka:   1,57 
  
 
7. Jakou celkovou známkou byste ohodnotil/a tuto konferenci? 
 Celková známka:   1,29 
 
 
 
Děkujeme všem respondentům! 


