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HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK 
 

MUZI*KON aneb Kde muzikoterapie pomáhá? 
 

1. ročník odborné konference Mateřské školy, základní školy speciální a praktické školy 
Diakonie ČCE Ostrava na téma významu muzikoterapie v práci pomáhajících profesí  

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava  
15. listopadu 2022 od 8 hod. do 17 hod. 

 

1. Odborné konference jsem se zúčastnil/a z pozice: 
 

Pozice účastníka Počet Procento 
1) student/ka 3 7,5 
2) pracovník sociální sféry 12 30 
3) pracovník školské sféry 22 55 
4) pracovník zdravotnické sféry 2 5 
5) jiná možnost 1 2,5 
CELKEM 40 100 

 
2. Jak hodnotíte organizační zajištění akce?* 

 

Známka Počet Procento 
1* 3 7,5 
1 37 92,5 
2-5 0 0 
CELKEM 40 100 

 
 

3. Jak hodnotíte odbornou úroveň akce? * 
 

Známka Počet Procento 
1* 8 20 
1 28 70 
2 4 10 
3-5 0 0 
CELKEM 40 100 

 
 

4. Byly pro vás přednášky přínosné? 
 

HODNOCENÍ Počet Procento 
ANO 37 92,5 
NE VŠECHNY 3 7,5 
NE 0 0 
CELKEM 40 100 
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Pokud se účastnící vyjádřili, hodnotili všechny příspěvky za přínosné (souhrn hodnocení 
účastníků): 

„Všichni přednášející byli skvělí a inspirující, měli zajímavé, obohacující a přínosné podněty. 
Všichni přednášející mě oslovili a každý projev byl přínosem. Každý byl jinak originální, nejvíce 
mě oslovily vlastní zkušenosti a příběhy z praxe.  
 

Všechny dámy byly skvělé. Klobouk dolů 😊 Všechny měly přínosné aspekty, každá 
zprostředkovala svůj pohled a své zkušenosti.  
 

Všechny, protože jsou zaujaty a nadšené a bylo to poznat. Každý účastník přinesl něco  
do tématu. Děkuji“ 
 
Kteří přednášející Vás oslovili (hodnocení témat, pokud bylo výslovně uvedeno):  

PŘEDNÁŠEJÍCÍ Počet zmínění Procento 
Baziková 6 15 
Blahová 8 20 
Boulterová 10 25 
Faltusová 3 7,5 
Mohelská 3 7,5 
Musilová 4 10 
Savková 1 2,5 

 
5. Jak hodnotíte cateringovou službu? * 
 

Známka Počet Procento 
1* 10 25 
1 28 70 
nehodnoceno 2 5 
CELKEM 40 100 

 
„Bylo to velmi chutné, zákusky výborné, obsluha přívětivá.“ 
 
6. Prostor pro Vaše náměty na další ročník konference: 
 

Práce s nástroji 
Osahat a vyzkoušet si nástroje. Zjistit, jestli bych to mohla já použít v praxi. Více prostoru  
na zkoumání a poznávání muzikoterapeutických nástrojů 😊 Opět možnost vlastního prožitku. 
Díky moc za organizaci této konference! Těším se na příště. 
 

Praktické ukázky 
Skvělá organizace, více ukázek z praxe – videa, fotografie. Videa z terapií, méně teorie a více 
praxe. Videa z terapií. Videoukázka celé muzikoterapie s klienty. Nepracovat s výsledky jen 
z pocitu, ale mít podložitelné výsledky i z vědecké sféry. Možná by bylo lepší více příkladů  
a vlastních zkušeností. Méně vysvětlovat pojem „muzikoterapie“. Nepoužívat slovo „úžasné“ – 
ve skutečnosti to je velmi negativní výraz. Např. dvoudenní konference s workshopy 😊 Zkusit 
si společně muzikoterapeutický orchestr v kruhu, zažít muzikoterapii vlastním prožitkem. 
Děkuji – inspirovali jste mě v pokračování a prohlubování mé práce. 
 

Cílové skupiny a zaměření organizací 
Uvítala bych více příspěvků ze sociální oblasti. Zkušenosti s muzikoterapií u dospělých osob. 
Dospělá psychiatrie – neurózy, deprese. Nízkoprahová zařízení. Více příspěvků k seniorům 
jako cílové skupině muzikoterapie. Aplikace Muzikoterapie v domovech seniorů. Jiné 
kazuistiky a práce celostních muzikoterapeutů z jiných zařízení, s jinými cílovými skupinami. 
Jak integrovat muzikoterapii do z. s., do hodin v MŠ/ZŠ. 
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Celkový pohled na konferenci a její organizaci  
Těším se z toho setkání. Bylo to velmi příjemné setkání!!! 
 

Z konference odcházím plná nových znalostí, zkušeností a zážitků. Všem děkuji za příspěvky 
o muzikoterapii a jejich práci. Děkuji všem za podnětné vystoupení a celému organizačnímu 
týmu.  
 

K organizaci nemám žádné výtky. Děkuji za celou organizaci a skvělý nápad tuto konferenci 
uskutečnit. Velmi hodnotná akce. Vše bylo perfektní. Věřím, že budou následovat další 
ročníky. Pokračovat v tom a šířit to dál. 
 
Náměty na další ročníky 
Zmínit organizace či informace, kde najít certifikované muzikoterapeuty (mimo přednášející). 
Workshop s panem L. Holzerem (či konferenci). Ing. Vařák – muzikoterapie při trénincích ping-
pongů. Jitka Kaprálová – muzikoterapie jako předmět v ZUŠ. Jana Bartková – ergoterapie  
a muzikoterapie. Mnohokrát děkuji! Marcin Mareš – muzikoterapie v Polsku, práce s dětmi 
uprchlíků. Zuzana Kačeňáková (+ ?Tinková)– práce muzikoterapeutů na Slovensku. 
 
 

*Hodnocení 1 - 5, kdy 1 znamená nejvyšší možnou úroveň a 5 úroveň nedostatečnou 
 

Děkujeme Vám za Váš čas, který jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku. 


