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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. 

  č. Cíle (přidejte řádky podle potřeby) Splnění cílů 

1 

Zpracování výsledků dotazníkového šetření, části zaměřené 

na profesní poradenství, kompendia používaných metod a 

best practices v rámci profesního poradenství do podoby 

příručky pro vysokoškolské profesní poradce 

splněno – viz výstup 1 

2 
Na základě dat získaných prostřednictvím online dotazníku 

k modelovým drahám zpracovat vzorové modelové dráhy 

absolventů VŠE 

splněno – viz výstup 3 

3 
Realizace online profesního poradenství pro 200 studentů 

VŠE 
splněno – viz výstup 2 

4 
Aktivní účast na mezinárodní konferenci či semináři 

k profesnímu poradenství 
splněno – viz výstup 4 

5 
Propagace výstupů projektu z let 2008 i 2009 formou 

organizace semináře a závěrečné konference projektu 
splněno – viz výstupy 5 a 6 

6 
Spolupráce na naplnění obsahové části webového portálu VŠ 

poradenství 
splněno – viz výstup 7 

7 
Koučování studentů VŠE zaměřené na oblast pracovní kariéry 

a sladění s osobním životem 
splněno – viz výstup 8 

8 
Celková koordinace projektu, zhodnocení realizace a přínosu 

jednotlivých aktivit, příprava průběžné a závěrečné zprávy 
splněno – viz výstupy 9, 10, 11 

 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 

 
 č. 

Výstup projektu (přidejte 
řádky podle potřeby) 

Splnění výstupů 

1 
Příručka vysokoškolského 

profesního poradce 

splněno – v tištěné verzi vyšla v nakladatelství VŠE, 
elektronicky je ke stažení na adrese rpc.vse.cz. Příručka má 
103 stran a je členěna do 7 kapitol věnovaným současným 

koncepcím kariéry, zaměstnatelnosti a klíčovým 
kompetencím, osobnímu plánu rozvoje klienta, postupům 

poradenství, osobnosti poradce, poradenskému procesu a pro 
poradenství využitelným informačním zdrojům. Jsou též 

zveřejněny kazuistiky. Tuto část koordinovala Dr. 
Pauknerová. 

2 
Realizace online profesního 

poradenství pro 200 studentů 

VŠE  

splněno – online dotazníky v rámci diagnostiky Career Leader 
prošlo 200 studentů VŠE, kteří tak získali feedback na vhodné 
kariérové uplatnění. Tuto část koordinovaly Dr. Pauknerová a 

Ing. Dvořáčková. 

3 
Zpracované vzorové modelové 

dráhy absolventů VŠE umístěné 

na webové stránky 

splněno - na webových stránkách rpc.vse.cz jsou zveřejněny 
modelové kariérové dráhy absolventů VŠE, a to podle 

jednotlivých fakult a podle prvního pracovního místa, na které 
nastupují. Soubor je doplněn též o popisy typových 

pracovních míst, na která absolventi VŠE nastupují. Na této 
části se podíleli Dr. Lukeš, Ing. Komarovová, Romana 

Nečasová, Kateřina Lusková a Lenka Majerníková. 

4 
Příspěvek na 

konferenci/semináři   

splněno - na mezinárodní konferenci VŠ poradenství vs. VŠ 
pedagogika byly prezentovány celkem 4 příspěvky autorů z 

VŠE, kteří se na realizaci projektu podíleli. 

5 
Organizace konference - 

představení hlavních výstupů 

projektu a navazujících aktivit 

splněno - závěrečná konference projektu, na níž byly 
představeny hlavní výstupy projektu, se uskutečnila dne 

1.12.2009 na VŠE. Na konferenci přišlo celkem 41 účastníků, 
zejména z řad VŠ poradců. 

6 

Organizace setkání odborníků 

na poli VŠ poradenství (z 

vysokých škol, asociací, 

výzkumných ústavů atd.) a 

zástupců MŠMT atd. 

splněno - ke kulatému stolu na půdě MŠMT došlo dne 
12.11.2009 zúčastnilo se ho 22 účastníků zastupujících 

MŠMT, poradenská centra, vedení univerzit i další insitutce 
věnující se poradenství a vzdělávání (např. NÚOV, 

Euroguidance). 

7 
Ediční práce na části webového 

portálu věnované 

psychologickému poradenství 

splněno – sekce psychologického poradenství byla řízena Dr. 
Hubinkovou, která recenzovala 16 odborných článků a 

podílela se na koordinaci sekce, získávání dalších autorů apod.  

8 
Koučování alespoň 80 studentů 

VŠE 

splněno – proběhlo celkem 80 koučovacích hodin, u některých 
studentů bylo vhodné uskutečnit druhé návazné sezení, proto 

byl celkový počet koučovaných studentů 64. Získáván byl 
pravidelně i osobní feedback na koučování, který byl téměř 



výlučně pozitivní, nejčetnějším návrhem na zlepšení bylo 
umožnit návazná sezení. Jako kouči působili Jan Zmij, Michal 

Zmij, Eva Jarošová a Michaela Picková. 

9 
4 průběžné monitorovací 

schůzky všech členů 

řešitelského týmu 

splněno – koordinační setkání se uskutečnila ve dnech 6.2., 
27.4. a 8.10., poslední projektové setkání se uskutečnilo v 
souběhu se závěrečnou konferencí dne 1.12. Koordinaci 

projektu zajišťovali Dr. Lukeš a doc. Jarošová. 
10 Průběžná zpráva projektu splněno – viz příloha, ve které je kompletní průběžná zpráva 

11 Závěrečná zpráva projektu splněno – viz příloha, ve které je kompletní závěrečná zpráva 
 

Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 

povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti. 
 

  č. 
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 

potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 

 MŠMT) 

1   

2   

Přehled o 
pokračují-
cím 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 fin. prostředků 

(souhrnný údaj) 
Poznámka (případně výhled do budoucna) 

   

   

 

 

 

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


