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ÚVODNÍ POZNÁMKY 
 
Celkový počet odevzdaných dotazníků - 55 
 
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? 
 

• nedočetla jsem se, kdy bude raut (dát vědět emailem dopředu)    3x 
• pozdní ohlášení zrušených příspěvků       2x 
• jiné místo (přístupnější, levnější) 2 
• ws - sport v adiktologii (nerelevantní výzkum, nepodnětná data)  
• výuka venku  
• hluk v sále při posteroví sekci  
• moderátoři odpovídali v diskuzi místo přednášejícího  
• klimatizace  
• vložit do knihy abstrakt volné stránky pro poznámky  

 
• výborně zvolená délka přednášek 

 
2. Jak hodnotíte odborný program konference? 
Celková známka:   1,89 
 
 
 
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. – Válka je vůl        9x 
• Minařík, J., Šťastná, L. - Domácí detox       8x 
• Chvíla, L. - Idola specus - dvě ideologie ochranné léčby     5x 
• Kabíček, J. - Mindfulness v ambulantním a doléčovacím adiktologickém programu 5x 
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• Pešek, D. - Nové paradigma Harm Reduction v České republice aneb Souboj 5 -ismů a jednoho 
bódhisattvy          4x 

• Miovský, M. - Formování profesního rámce a identity pracovníků v adiktologii: lze aktuální 
mezinárodní vývoj ve vzdělávání chápat jako posun od ideologie k pragmatismu? 4x 

• Bartesová, J. - TENE, QUOD BENE (Drž se toho, co je správné)    4x 
• Švarc, J. - Ideologické proměny léčení závislostí v psychiatrické nemocnici v Bohnicích 4x 
• Spůrová, N., Petišková, M. - Komplexní přístup ke klientům s duálními diagnózami v programu 

substituční léčby         3x 
• Kolitsch, K., Volfová, A. – Rozšiřování psychoterapeutických kompetencí adiktologa 3x 
• Kalina, K., Herzog, A. a kol. - Adiktologické a psychiatrické intervence v azylových zařízeních 

pro bezdomovce s covid-19         3x 
• Marek, R. - Kratom – zázračná bylina nebo nebezpečná droga?    3x 
• Kalina, K., Richterová Těmínová, M. a kol. – Ideologie a ideje v adiktologii  3x 
• Staňková, N., Titman, M. - Chce to čas, jde o nedostatky dovedností pracovníků, nebo ideologie 

„dospělosti“ není všemocná?        3x 
• Pokora, J. - Ideologie v adiktologii,adiktologie v ideologii     3x 
• Šejvl, J., Popov, P. - „Apolinářská ideologie“ – svoboda a sebe/kontrola v léčebně 

terapeutickém přístupu léčby závislosti na alkoholu u Apolináře v letech 1948 až 1982 3x 
• Pořízka, P. - Alkoholik a narkoman v českých (nejen) mediálních textech   2x 
• Nepejchalová, M., Brzák, T. - Ne/binární genderová ideologie    3x 
• Sládková, P., Svěcená, K., Rodová, Z. - Problematika posuzování invalidity u pacientů se 

syndromem závislosti         2x 
• Matula, M., Mátlová, J. - A kde jsem se to, #◊!Ꙋ‼, měla naučit?    2x 
• Miklovičová, A., Kovalčíková, M., Kujevská, L., Nohejl, V. - Léčba závislostí ve vězení - více či 

méně komplikovaná cesta ke svobodě?       2x 
•  Lukavská, K., Hrabec, O., Vacek, J., Slussareff, M., Božík, M., Píšová, M., Gabrhelík, R. - Kdo 

je ohrožen nadměrným užíváním digitálních médií? Výsledky průzkumu užívání elektronických 
obrazovek dětmi mladšího školního věku      2x 

• Vobořil, J., Havrda, M. – Regulace trhu s konopím v ČR - dopadová studie a implementace 
jejích závěrů          2x 

• Pořízková, L. - Kořeny řimsologické (ne)ideologie v ideologii protialkoholní osvětové literatury
           2x 

• Popov, P. - Apolinářská ideologie TDA versus řimsologická (ne)ideologie alkohol-alkoholismu
           2x 

• Hůlek, J. - Řimsologie a covidová pandemie – co mají společného?   2x 
• Karpíšková, K. - NO LIMIT  
• Pelantová, T., Veverová, E. - Následná péče pro klienty s duální diagnózou  
• Růžková, J. - Dvojí cesty k jednomu cíli  
• Kolitsch, K., Navrátilová, E. - Adiktologická stacionární léčba a její možné využití z pohledu 

klientů  
• Zachová, K. - Názorové proudy ovlivňující podobu arteterapie v adiktologii v ČR  
• Jarošíková, H. - Umíme podporovat rodiny ovlivňované závislostí?  
• Hulík, M. - Mýty o terapeutické komunitě - včetně našich vlastních  
• Chňupa, M., Krejčí, J. - Metylfenidát v léčbě ADHD komorbidního se závislostí  
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• Slivka, M. - Od povinnosti k dobrovolnosti i ve skupinové psychoterapii: reflexe ročního 
experimentu s volitelnou skupinou  

• Jurnikl, R., Řezníčková, M., Termer, A., Šlachta, R., Morcová, E. - Kudy dál při práci s 
náročnými klienty adiktologických služeb  

• Volfová, A. – Pregraduální vzdělávání lékařů v adiktologii v ČR a SR  
• Šmoldasová J., Bundárová L., Vavříková J. - Zákony pro lidi - vyhláška č.271/2012 Sb. (jak 

ochránit společnost před zdravotníky s diagnózou závislosti)  
• Stromšíková, A. - Práce s tématem závislost v azylovém domě pro matky s dětmi  

 
WORKSHOPY: 

• WS – Kabíček, J., Chňupa, M. - Mindfulness ve vztazích; workshop RMT (Relational 
Mindfulness Training)         4x 

• WS –Brunová Meluzínová, M., Michajlovičová, M. - Umění sebepéče aneb osobní rituály 
terapeuta          2x 

• WS – Kolář, J., Táborská Floriánová, E. - Role sportu v léčbě závislostí  
• WS – Helena, B., Bill, W. – Dvanáct kroků  
• WS – Věchet, D., Kmoch, V. - Hudba a ideologie  
• WS – Kalina, K. - Od psychopatologie k psychoterapii – závislosti    

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

• MUDr. Jiří Dvořáček         5x 
• MUDr. Karel Nešpor, CSc.        5x 
• Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip.       3x 
• Gábor Maté  
• více Mravčíka  
• Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.  
• PhDr. Josef Radimecký, M.Sc., Ph.D.  
• PhDr. Martin Mahler  
• MUDr. Peter Pöthe  
• PhDr. Jiří Libra  
• MUDr. Stanislav Kudrle  
• národní koordinátor, zástupci institucí státní správy  
• MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D. (†)  

 
Postrádaná témata a okruhy: 

• více destigmatizace, mluvit o nerovnováze ve vztahu klient-pracovník 
• téma traumatu 
• zahraniční témata 
• aktuální situace v adiktologii 
• adiktolog v primární prevenci ve školství 
• adiktolog jako soudní znalec 
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• Pregabalin 
• psychodynamické a psychoanalytické přístupy v adiktologii 
• reforma adiktologické péče 
• praktické dovednosti adiktologa, ne zdravotnické ambulance 
• adiktologie ve věznicích 
• zapojení rizikových jedinců do manželských terapií, léčba jejich attachmentu a edukace 

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

• zlepšit program (přednášky se obsahově opakují, zvaní hosté, zahraniční, zařadit více ws, ne 
historické přehledy)         5x 

• klimatizace          3x 
• večerní program         3x 
• možnost zapsání na ws online či až od pondělí      3x 
• catering v průběhu dne         2x 
• drahý hotel (poměr cena kvalita jídla)       2x 
• nezvat hosty, kteří o problematice nic nevědí      2x 
• čas posterové sekce  
• více myslet na vegetariány a vegany (zejména při rautech)  
• mikrofon v každém sále  
• v neděli bez programu - jen welcome drink  
• větší diverzita řečníků (ženy, mladší)  
• na jedno dopledne udělat 1 velkou hlavní přednášku   

 
6. Jakou známkou byste ohodnotil/a večerní program? 
 Celková známka:   1,98 
  
 
7. Jakou celkovou známkou byste ohodnotil/a tuto konferenci? 
 Celková známka:   1,63 
 
 
 
Děkujeme všem respondentům! 


