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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

Rozvojový projekt na rok 2011 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 6. Program na podporu dalších aktivit vysokých škol.  

Podprogram: 
b) podprogram na podporu zvyšování a rozšiřování úrovně poskytování nabídky poradenských služeb 
studentům vysokých škol a poradenství zaměřeného na rozvoj osobnosti studentů 

Název projektu: ROZVOJ PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VYSOKÝCH 

ŠKOLÁCH V ČR 
 

 

Období řešení projektu: Od: 1.1.2010 Do: 31.12.2011 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 845 845 0 

Čerpáno 845 845 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Mgr. Ing. Martin Lukeš, PhD. Mgr. Ing. Martin Lukeš, PhD. 

Podpis:   

Fakulta/Součást Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze 

Adresa/Web: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 

Telefon: 224 095 630 224 095 630 

E-mail: lukesm@vse.cz lukesm@vse.cz 

 

Jméno rektora: prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. 

Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
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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. 

 Zajištění individuálního psychologického poradenství pro studenty VŠE všech forem studia (včetně  

doktorandského)  a pracovníky školy. 

Splněno 

 

Příprava a ověření nové testové baterie v rámci realizace psychodiagnostických služeb pro studenty pro 

zmapování jak předpokladů, tak i možných ohrožení profesního a osobního rozvoje jednotlivců. 

Splněno 

 

Zefektivnění koučovacího procesu vůči studentům VŠE, koučování zaměřené na oblast pracovní kariéry a 

její sladění s osobními cíli a očekáváními.   

Splněno 

 

Poradenství pro studenty z různých kulturních oblastí (tzv. multikulturní poradenství). 

Splněno 

 

Webové stránky pro orientaci při nejčastějších psychologických problémech studentů VŠE. 

Splněno 

 

Zvyšování odborné kompetence poradců a sdílení odborných poznatků a dobré praxe. 

Splněno 

 

Koordinace celého centralizovaného projektu. 

Splněno 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

  
Výstup 1: Zajištění individuálního poradenství pro studenty  a pracovníky školy psychology z KPSŘ 
formou pravidelných služeb v rozsahu 140 hodin 
Splněno 
 

– Akademická psychologická poradna (psychologické poradenství) 
• realizována v období zkouškového období a semestrů 3 hod. týdně 
• celkem 115 hodin 
• počet studentů: 83, z toho 6 vícekrát 
• typická témata: deprese, stres, závislosti (vlastní i v rodině), nemoc osoby blízké, problémy v 

rodině, profesní orientace, problémy s učením, partnerské problémy, úzkosti, sebepojetí, 
prokrastinace  

– Individuální kariérové poradenství  
• realizováno v období 23.2.-11.5., 5.10.-9.12. 
• celkem 51 hodin 
• počet studentů: 67 
• typická témata: CV, přijímací rohovor, AC, plánování kariéry, zahraniční pobyt či zaměstnání 
– Ochutnávka pro SŠ studenty (Den vědy, 2.12.) 

 
Výstup 2: Aplikace nové psychodiagnostické baterie  umožňující diagnostikovat jak předpoklady,  tak i 
možná ohrožení profesního a osobního rozvoje jednotlivců, část kapacity bude vyhrazena i pro studenty 
UK (celkem 80 studentů) 
Splněno 
 

– Realizace v 8 termínech 
• 4 v LS (14.4., 28.4., 11.5., 27.5.)  
• 4 v ZS (9.11., 23.11., 24.11., 8.12.) 
– Použitá baterie:  
• IHAVEZ, NEO-PIR, IST – vhodnější vzhledem k tématu zvládání stresu, porovnání se 

zahraničím 
• Dříve používaná baterie BIP, ICL, IST  
• Navazující individuální poradenské rozhovory 
– Počet studentů: 86, z toho studenti UK: 2 

 
 
Výstup 3: Realizace individuálního koučování pro studenty  a vyhodnocení zpětné vazby, část kapacity 
bude vyhrazena i pro studenty UK (celkem 100 hodin) 
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Splněno 
 

– 6 koučů, z toho 2 interní, 4 externí 
– 2 koučovací workshopy, celkem 80 studentů 
– 100 hodin individuálního koučování, 51 studentů 
– Vyhodnocení zpětné vazby: naplnění až překonání očekávání, nejčastěji hodnoceno jako velmi 

přínosné, vzrostlo odhodlání problém/téma řešit, studenti se cítí kompetentnější cíl dotáhnout 
 
Výstup 4: Popsaný systém výběru vhodných uchazečů do koučovacího procesu 
Splněno 
 

– podrobně zpracován, hlavní body: 
• výběr do individuálního koučování na základě účasti studentů na koučovacím workshopu (o 

koučování, vyjasnění očekávání, vhodnost cílů, způsob stanovení cíle) 
• a následného zaslání individuálních témat a cílů koučování (přijetí odpovědnosti koučovaného) 
• po revizi koučů domluvení individuálního koučování či doporučení návštěvy akademické 

psychologické poradny 
• možnost  více návazných koučovacích sezení v závislosti na specifikaci tématu a vhodnosti pro 

daného klienta 
 
 
Výstup 5: Dokončení výcviku PCA (komunitní stupeň) 
Splněno 
 

– Dokončeno doc. Evou Jarošovou na jaře 2011 
 
 
Výstup 6: Interní seminář pro poradce na VŠE, supervize 
Splněno 
 

– Interní seminář realizován formou Bállintovské skupiny den 14.9.2011 za účasti 7 poradců, 
analyzovány 2 poradenské případy 

– Supervize čerpána poradci u Dr. Junkové v rozsahu 15 hodin 
 
 
Výstup 7: Sborník  případových studií, který postihne specifika poradenské činnosti  pro studenty ze 
zahraničí, jejichž počet na českých vysokých školách  roste 
Splněno 
 

– Vydán v listopadu 2011 v nákladu 100 ks, rozsah 70 stran, 16 případových studií, 12 spoluautorů 
z 6 různých VŠ 

– Distribuován na členy projektu, spoluautory, účastníky konference ze dne 29.11.2011 
 
 
Výstup 8: Zpracování příkladu dobré praxe ze zahraniční stáže do Newsletteru vysokoškolského 
poradenství 
Splněno 
 

– Příspěvek M. Lukeše z konference CareerCon v letním Newsletteru  
– Příspěvek E. Jarošové ze stáže v Dublinu v zimním Newsletteru 

 
 
Výstup 9: Odborná publikační aktivita v oblasti psychologického poradenství (související s účastí na 
konferenci) 
Splněno 
 

– Příspěvek M. Lukeše na konferenci CareerCon 2012 (Reykjavík, květen 2011) 
– Příspěvky E. Jarošové a Z. Hubinkové na konferenci VŠ poradenství  (Poděbrady, červen 2011) 

 
 
Výstup 10: Rozvoj webových stránek (v rámci webových stránek RPC VŠE) s poskytnutím základních, 
odborně podložených informací k orientaci při nejčastějších psychologických problémech studentů VŠE, 
možnostem hledání cest k jejich jejich řešení, včetně  psychologického  poradenství, odkazy na další 
informačně užitečné zdroje pro studenty VŠE v dané oblasti. 
Splněno 
 

– dostupné na rpc.vse.cz/psychologicke-poradenstvi/problem/ 
 
 
Výstup 11: Průběžná a závěrečná zpráva, realizace třech koordinačních setkání 
Splněno 
 

– Průběžná zpráva – viz příloha 
– Závěrečná zpráva – viz příloha 
– Koordinační setkání realizována v termínech: 10.3. v Praze, 24.5. v Brně, 29.11. v Praze  
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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 

Nedošlo k žádným změnám v plánovaných 
cílech a výstupech, pouze došlo ke změně ve 
struktuře čerpání finančních prostředků. Celková 
výše mzdových nákladů zůstala beze změny. 

 

2   

3   

4   

5   

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) 

2010 527.000 Kč  

 

 

 

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


