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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Inovovat a rozšířit nabídku poradenských služeb o program skupinového kariérového koučování
s následným individuálním koučováním pro účastníky programu na VŠE v Praze.
Cíl splněn částečně.
Rozvíjet vzájemnou spolupráci s ostatními VŠ poradenskými centry a zvyšovat poradenské
kompetence a dovednosti pracovníků VŠ poradenských center.
Cíl splněn.
Identifikovat a analyzovat potřeby studentů VŠE (s důrazem na studenty prezenčního studia)
v oblasti poradenských služeb.
Cíl splněn.
Rozšířit nabídku poradenských služeb o tematické workshopy pro studenty VŠE v Praze na
základě analýzy jejich potřeb (viz cíl č. 3) a ukázková assessment centra.
Cíl splněn.
Zkvalitnit propagaci poradenských služeb VŠE na internetu.
Cíl splněn.
Zmapovat dílčí poradenské aktivity na fakultách VŠE s cílem zvýšit jejich vzájemnou
provázanost.
Cíl splněn.
Prohloubit vzájemnou spolupráci s poradenskými pracovišti všech zúčastněných univerzit s cílem
sjednotit a rozšířit procesy zpětné vazby na kvalitu poskytovaných služeb prostřednictvím
dotazníkových šetření, sdílení závěrečné zprávy.
Cíl splněn.

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
Realizace skupinového kariérového koučování (1 skupinový běh ročně, 4 skupinová setkání po 3
hod.) s návazností na realizaci následných individuálních koučovacích sezení (12 hod.). Počet
účastníků ve skupině 12 osob).
Výstup splněn částečně. Byl připraven a realizován program skupinového kariérového koučování, a to
v plánovaném počtu 4 setkání, ovšem při přípravě jeho programu byl položen důraz na samostatné
aktivity účastníků v době mezi setkáními a délka společných setkání se tak zkrátila na 4 x 1,5 hod oproti
plánovaným 3 hodinám, avšak za účasti dvou lektorů, což umožňovalo intenzivní skupinovou práci. Při
registraci zájemců se naplnila kapacita programu, avšak navštěvovala jej pravidelně jen polovina z nich.
V návaznosti na program se uskutečnil plánovaný počet individuálních koučovacích sezení.
1.

2.

Aktivní účast na konferenci AVŠP a průběžné zvyšování poradenských kompetencí formou účasti
na odborných seminářích, výcvicích, školeních. Předpokládaná účast by byla 3 osoby na
konferenci AVŠP, 2 osoby na odborných seminářích, výcvicích či školeních. Příspěvek do textu
závěrečné publikace projektu.

Výstup splněn nad plán. Na konferenci AVŠP se aktivně účastnila jedna z řešitelek dílčího projektu VŠE
jako členka organizačního výboru konference a další řešitelka jako účastnice konference- obě se aktivně
účastnily odborných diskusí a setkání řešitelů projektu v rámci této konference. Dále si poradenské
pracovnice zvyšovaly své odborné kompetence účastí na odborném semináři AVŠP v lednu 2015 (29. 1.
2015, 2 z řešitelek) a realizací návštěvy kariérového centra partnerské AALTO University v Helsinkách (3
z řešitelek, cesta hrazena z CRP pouze částečně).
3.

Hodnocení VŠ poradny, popis služeb a hodnocení kvality poradenských služeb a identifikace
poradenských potřeb studentů zapojených univerzit s návazností na dlouhodobé záměry
jednotlivých VŠ a existující koncepce kariérového poradenství.

Výstup splněn v modifikované podobě, přičemž počet respondentů z řad studentů překročil plánované
počty. Vzhledem ke snížení rozpočtu projektu koordinujícího pracoviště na základě požadavků MŠMT se
uskutečnilo samostatné ověřování kvality poskytovaných služeb APP VŠE a nově nabízených a
inovovaných seminářů a programů, a to na základě modifikovaného dotazníku, zaslaného řešitelům hlavní
koordinátorkou projektu (viz též výstup 8, počet respondentů 99 oproti plánovaným 60ti). Byla též
realizována anketa u studentů bakalářského studia (cca 70 respondentů) k analýze jejich potřeb pro
semináře a woskshopy, usnadňující jim vstup na pracovní trh a zvládání nároků VŠ studia. Na základě této
analýzy byly navrženy a realizovány tematické semináře a workshopy (viz výstup 4 a 5).
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4.

Realizace 2 tematických workshopů pro studenty na základě analýzy jejich potřeb (2x 15
studentů, tj. 30 studentů celkem).

Výstup splněn částečně. Byly připraveny a realizovány 2 tematické semináře na základě analýzy potřeb
studentů (seminář „Work-life balance aneb rovnováha studia, života a práce“, datum semináře:
26.11.2015 a seminář „Jak se vyrovnávat s trémou“, datum semináře 1.12.2015). Ačkoliv se zcela
naplnila kapacita obou seminářů (tj. celkem 30 studentů) při přihlašování zájemců (jména přihlášených
jsou součástí dokumentace projektu), účastníků semináře bylo méně (22).
5.

Rozšíření a inovace nabídky poradenských služeb zaměřených na přípravu studentů pro vstup na
pracovní trh :
 ukázková Assessment centra (2 x ročně),
 tematické semináře přesahující rámec dosud nabízených služeb, realizované ve spolupráci
s firmami (např. souběh studia a zaměstnání, adaptace v novém zaměstnání atd.), (2 za rok).

Výstup splněn. Byla realizována 2 ukázková Assesment centra (3. 6. a 17. 6. 2015), jako celodenní
program, včetně individuálních zpětných vazeb pro účastníky. Byly realizovány dva tematické
semináře nad rámec dosud nabízených služeb ve spolupráci s firmami Staropramen (7.5. 2015) a
ČSOB (5.11.2015 ). Tematicky byly semináře zaměřeny na sebekoučování (ve vztahu ke kariéře) a na
problematiku práci při studiu.
6.

Samostatné stránky APP na webu VŠE; propagace poradenských služeb v online časopisech.

Výstup splněn. Webové stránky APP viz http://fph.vse.cz/akademicke-centrum/psychologicka-poradna/;
pro propagaci poradenských služeb v online časopisech byl zvolen studentský i-list VŠE –rozhovor
redaktorky i-listu s řešitelkou PhDr. Zuzanou Hubinkovou o poradenských službách APP byl uskutečněn
v prosinci 2015, vyjde v roce 2016.
7.

Zpracování informační brožury ve formátu pdf se specifikací jednotlivých poradenských aktivit
na VŠE a mapy jejich vzájemných návazností.

Výstup splněn nad plán. Na základě studia dokumentů a individuálních rozhovorů se zástupci
poradenských pracovišť na VŠE a realizátorů poradenských služeb byla zpracována informační brožura
ve formátu pdf se specifikací jednotlivých poradenských aktivit na VŠE a mapy jejich vzájemných
návazností, a to ve dvou formách – pro poradenské pracovníky na VŠE a pro studenty.
8.

Zajištění dat od vzorku studentů VŠE pro hodnocení kvality realizovaných seminářů,
administrace, poradenských potřeb studentů a dílčí část společné závěrečné zprávy, na základě
výsledků plánovat aktivity na následující období.

Výstup splněn. Pro potřeby výstupu byl zpracován koordinátorku projektu návrh hodnotícího dotazníku, ze
kterého si zapojené VŠ vybraly otázky dle potřeb daných poradenských pracovišť. V případě APP na VŠE
v Praze byly získány odpovědi od 99 účastníků seminářů, workshopů, skupinových programů a dalších
aktivit nabízených Akademickou psychologickou poradnou. Byla zpracována analýza odpovědí, která
představuje cennou zpětnou vazbu a zároveň podklad pro plánování aktivit na další období. Stručná verze
provedené analýzy byla poskytnuta koordinujícímu pracovišti projektu jako podklad pro dílčí část
závěrečné zprávy.

Anizačního
výboru, další
Změny
v řešení
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti
na MŠMT)

Jednotlivé změny
(přidejte řádky podle potřeby)
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Přehled o
pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
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