
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

Organizace - vlastní komentář 
26 odpovědí 
 

• skvělá! 

• Mirko, skvělá! Díky. 

• Děkuji mockrát, vůbec nebylo v prostoru cítit, že s tím máte dost práce :-) 

• Byl jsem spokojen. 

• OK 

• Laskavá, pozorná, přiměřená 

• Výpadek hl. hosta bez náhrady mne přijde jako zásadní chyba 

• Nezaregistrovala jsem nabídku potvrzení o uhrazení příspěvku za konferenci, potřebuji pro 
zaměstnavatele kvůli proplacení - mohlo by se na místě rovnou vydávat spolu s certifikátem. 

• Výborná, nemám co dodat. 

• Organizaci před konferencí jsem vnímala jako velmi dobrou. Organizace první den mi přišla 
chaotická, nevyhovoval mi pozdější začátek a pak stejně ještě zpoždění. Jako chaotický jsem 
vnímala i příspěvek první den. Nevyhovovalo mi přehazování příspěvků, ale zároveň chápu, že to 
byla reakce na danou situaci. 

• hlavně to bylo přátelské 

• Organizace výborná, časový rámec dodržován, bylo znát, že organizátoři dobře spolupracují 

• Předkonferenční organizace skvělá, na místě nám to trošku vázlo... 

• Díky! 

• Uvítala bych potvrzení o rezervaci pokoje do mailu ze strany hotelu. Jinak vse ok. 

• Info o tom jak je řešena a jak dopadla rezervace a platba za ubytování bych uvítala automaticky. 
Dostala jsem je na dotaz. 

• vážně nemám výhrady a obdiv :-) 

• Splavné, klidné... 

• Uvítala bych v komunikačních prostorách vyvěsit ve větším formátu program. (Podle možností 
dveře sálu, jídelny, vstupní dveře, chodba?) 

• Děkuji všem, co se o průběh starají. 

• Nevhodný byl opožděný začátek a změny programu - byť chápu důvod 

• Vše proběhlo v pořádku, vhodným způsobem. 

• vše skvělé, jen bych uvítala vegetariánské či veganské jídlo. 

• Děkuji všem za to, že takové konference pořádáte. 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Co vám chybělo 
30 odpovědí 
 

• delší polední pauza na procházku a oddech 

• Birgit Ramon- ale co se dá dělat 

• Prekvapilo ma, že pani Birgit Ramon to vzdala... ale našťastie to neovplyvnilo celkovú kvalitu 
konferencie 

• jeden den a možnost absolvovat více dílen 

• Lepší počasí, holt ty zářijové terminy mají něco do sebe ���� 

• Mrzela mě neúčast zahraniční lektorky, i když chápu, že to byla spíše souhra nešťastných náhod. 

• Čas :-) 

• Byl jsem spokojený. Pěkný doprovodný program. Líbili se mi i přednášky. 

• Uvítal bych více dynamického organizovaného prostoru pro společnou práci. 

• Birgit :) 

• topení v pokojích - byla zima 

• Byl jsem velmi spokojeny 

• Garance programu či adekvátni náhrady mluvčích. 

• Skvělé! Těšíme se na další konferenci. Ocenila jsem také bazén, saunu, les! 



• stísněná jídelna - méně kopanců do židlí, ledvin a hlavy, obecně strkanic by nevadilo 

• možnost zúčastnit se více dílen:-) těžké dilema, do které jít, doufám, že se budou aspoň některé 
za dva roky opakovat (např. erotizace, metafora atd.) 

• nic 

• Velmi mi nevyhovovala nemožnost vybrat si pokoj podle velikosti, jakou chci - chtěla jsem být na 
1 lůžkovém pokoji, maximálně 2 nebo 3 lůžkový pokoj, byla jsem na 5-ti lůžkovém. Vadil mi 
nedostatek soukromí, nedostatek prostoru na věci, žádné židle, žádný stůl, omezená kapacita 
příslušenství na tolik lidí. Cena ubytování mi v daných podmínkách přišla hodně vysoká. Příště 
zvažuji ubytovat se v jiném hotelu a dojíždět. 

• výtah 

• Zahraniční host 

• Více příspěvků z praxe 

• chválím celou konferenci, velice zajímavá a přínosná 

• Letos se mi nelíbila časová prodleva první den a neúčast hlavního hosta. 

• DĚKUJI!!!! 

• Nic :-) 

• 0 

• zahraniční hosté 

• Škoda, že nedorazila zahraniční přednášející, i když chápu, že s tím již v průběhu nešlo nic dělat... 

• Hlavní řečnice - to se ale nedá vždy ovlivnit... 

• Těšila jsem se na zahraniční příspěvek, ale jinak nic, vše bylo v naprostém pořádku. 
 

Další - napište prosím nápady, tipy, doporučení, vzkazy - co se 
nevešlo do dotazníku a rádi byste sdělili 
32 odpovědí 
 

• Navrhovala bych předem domluvit poskytnutí prezentací, aby si nemuseli posluchači fotit slajdy 
Pokusit se odladit příliš všeobecné příspěvky, byť jich bylo minimum (možná stanovením počtu 
znaků, které má mít anotace a požadavkem na to, aby anotace byla konkrétní...) 

• místo bych napříště nechala stejné, i stejný počet účastníků a stejnou kapelu 

• Ako pôvodne “náhradník” sa chcem okrem iného poďakovať aj za Vašu svižnú komunikáciu a 
vybavenie, že som sa mohol konferencie zúčastniť. Vďaka! 

• Potvrzení o zaplacení konferenčního poplatku - automaticky všem účastníkům? 

• Ocenila bych lepší dostupnost hromadnou dopravou - bez nutnosti jet autem, nejraději dojezd 
vlakem. 

• malé výstavy během konference se mi líbí 

• Díky moc, měla jsem se zase bezva. Místo konání bych neměnila, holt se někdo nevejde, ale je to 
dobrý potkáváci formát. Nápad zapojit do dalšího organizování ochotníky ze současného 
výcvikového běhu, na konferenci jich bylo snad 15. 

• Moc se mi líbil nápad s výstavou. /Kapela byla skvělá, přála bych si, aby nikdy neskončila:-) / 
Uvítala bych formát pro intenzivnější workshopovou práci – tzn. pre-konferenční nebo post-
konferenční workshop ideálně se zahraničním hostem (v délce alespoň 8 hodin). / Všem 
organizátorům moc děkuji, vím, že to byla spousta práce! 

• Tipy: hotel v Praze nebo blízkém okolí, klidně více paralelních sekcí, víc dílen a méně povídání na 
téma "moje zkušenosti", skvělé jsou panely = více lidí k jednomu tématu, organizační výbor 
odvedl vynikající práci bez chyb, hotel s restaurací nezvládají, oddělil bych prostorově raut a 
taneční místo 

• Díky všem, co na organizaci pracují, myslím, že konference hodně přispívá k rozvoji oboru 
supervize v ČR. Díky i za příjemnou atmosféru. Jak jsem říkal už Mirce na konci, nabízíme, že 
bychom s Danielem mohli na příští konferenci udělat část formou Open space workshopu - je to 



diskusní a workshopový formát pro velké skupiny a na konference, kde je společný zájem, se 
podle nás skvěle hodí a s Danielem ho umíme. Ještě jednou díky všem!  

• Prostředí hotelu - v přírodě je skvělé 

• Dekuji 

• Ráda bych, aby se dále mluvilo o supervizi v církvích a byli pozváni další hosté za tuto oblast. 

• Konferenci jsem čekala odbornější. V průběhu jsem pochopila, že je to hlavně společenská 
událost. První den se mi nelíbil, ale nakonec se mi celkově konference líbila. Příště už budu mít 
jiné očekávání. Nevím ale, jak s touto informací naložit jako s nápadem :-). Líbí se mi, že je 
dotazník zpětné vazby. Děkuji za něj. Děkuji i za celou konferenci. 

• Doporučuji profesionálnějšího moderátora, první den byl úvod velmi slabý, je to škoda. Možná 
také proto, že nepřijela referující a vše se muselo měnit. Nechápu, jak si to mohla dovolit a 
nepřijet den předem. 

• děkuji organizátorům - hodně si zapracovali!!! 

• díky, bylo to moc dobré 

• Coby frekventant ČIS se ráda připojím k organizaci příštího ročníku, pokud byste to uvítali. Velmi 
děkuji za nezapomenutelnou akci! 

• Děkuji za organizaci, byl jsme poprvé a příště zase rád přijedu. Inspirativní akce v příjemném 
prostředí, stejně tak i příjemní účastníci. 

• Více PRAKTICKÝCH příspěvků spojených se supervizní praxí, jak zvládat různé potíže, odpor, atd. 

• moc děkuji 

• Konference se i moc líbila svou rozmanitostí, ráda bych měla možnost vrátit se k předneseným 
příspěvkům na webu 

• Těším se na další 

• Nedostatečná kapacita restaurace - narváno až k prasknutí... 

• Vzhledem k množství omluvených přednášek snad mít v záloze náhradní příspěvky. Byla škoda 
nevyužitého času, zejména čtvrtečního, pro ty z nás, co jsme upravili svůj pracovní program, 
abychom byli včas. 

• Těším se na příště! 

• DĚKUJI za organizaci 

• uvítám zveřejnění příspěvků 

• Nad tím se budu muset zamyslet. Zajímavé téma může být "Paralelní proces samotného ČIS" 

• Příjemná akce, děkuji organizátorům 

• Těším se na příště. 

• Omlouvám se, že svoji odpověď odesílám se zpožděním, ale nepodařilo se mi odeslat odpověď 
tímto formulářem prostřednictvím telefonu. Dotazník mi nešel vyplnit. Děkuji za pochopení. 
Prosím o zasílání nabídek na akce, supervize na tuto e-mailovou adresu: 
katstanderova@gmail.com. Děkuji moc. 


