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1. Základní údaje
Název: Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
IČO: 227 36 689
DIČ: CZ 22736689
Sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Datum založení (registrace): 12. 5. 2008
Datum zápisu do spolkového rejstříku jako zapsaný spolek: 10. 9. 2015
Členové Rady asociace (zvoleni valnou hromadou dne 24. 1. 2017, abecední pořadí):
Barbora Čalkovská, Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, České
vysoké učení technické v Praze, předsedkyně Rady AVŠP
Karolina Houžvičková Šolcová, Kariérní poradenské centrum, Matematicko - fyzikální fakulta,
Univerzita Karlova, 2. místopředsedkyně Rady AVŠP
Šárka Karmazínová, Kariérní centrum, Masarykova univerzita, 1. místopředsedkyně Rady
AVŠP
Lenka Malinová, ČSOB, externí spolupráce s Rozvojovým a poradenským centrem, Vysoká
škola ekonomická v Praze, tajemnice Rady AVŠP
Veronika Motlová, Katedra manažerské psychologie a sociologie/ Rozvojové a poradenské
centrum, Vysoká škola ekonomická v Praze
Tereza Pekařová, Centrum informačních a poradenských služeb, České vysoké učení technické
v Praze
Magda Shymon, Institut celoživotního vzdělávání, Vysoké učení technické v Brně
Členská základna (počet): členský příspěvek zaplatilo 77 členů.
Cíle asociace:
- prezentovat a prosazovat společné zájmy poradenských a dalších akademických
pracovníků, zabývajících se poradenstvím,
- prosazování podpory VŠ poradenství na centrální úrovni – MŠMT, školská legislativa,
- aplikace etických principů v poradenství,
- podpora rozvoje a kvality studijního, psychologického, speciálního a profesního
poradenství včetně dalších souvisejících poradenských a informačních služeb,
- zapojování členů do regionálních, národních a mezinárodních projektů,
- sdílení informací a zkušeností mezi členy,
- rozvoj specifických forem poskytování poradenských služeb na VŠ,

-

podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání poradců a dalších akademických pracovníků
zabývajících se poradenstvím.

2. Činnost Asociace
Aktivity v roce 2017 zajišťovala Rada AVŠP zvolená 24. 1. 2017 s předsedkyní Barborou
Čalkovskou
Rada zasedala 5x:
• 17. ledna 2017
• 1. března 2017
• 20. dubna 2017
• 7. září 2017
• 19. října 2017
2.1. Odborná činnost
2.1.1. Nábor členské základny
V roce 2017 bylo registrováno 77 platících členů, z toho 9 nových.
2.1.2. Odborné aktivity
Akce organizované Radou AVŠP:
•

•

•

•

24. 1. 2017, Praktické případové studie z praxe vysokoškolského poradce (lektor
Jakub Švec), CIPS ČVUT v Praze. Interaktivní workshop byl zaměřen na sdílení
praktických zkušeností z práce VŠ poradce a to podle jednotlivých oblastí poradenství.
Účastníci pracovali nad kazuistikami, které přednesli někteří z VŠ poradců.
31. 5. 2017, Komunikace poradenských center (lektorka Jitka Štenclová), Kariérní
centrum Masarykovy univerzity, Brno. Celodenní seminář byl zaměřen na podporu
efektivní komunikace poradenských/ kariérních center vysokých škol. Byly
prezentovány nástroje, možnosti a způsoby šíření relevantního obsahu v prostředí
vysokých škol. Byly představeny i nástroje komunikační kanály Kariérního centra MU
s příklady dobré praxe.
2. června 2017, Poradenství a služby pro VŠ studenty s poruchou autistického spektra
(lektorky Kateřina Thorová a Dominika Linhartová), CIPS ČVUT v Praze. Seminář byl
zaměřen na ujasnění současných trendů v podpoře dospělých osob s poruchou
autistického spektra. Lektorky z NAUTIS, z.s. prezentovaly strukturu péče, možnosti
terapie a účastníci i z Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými
potřebami (AP3SP) sdíleli možnosti podpory studentů s PAS na VŠ.
21. – 22. 9. 2017, konference Komunikace v poradenských službách na VŠ, Hradec
Králové, Nové Adalbertinum. Intenzivní konferenční jednání členů Asociace i poradců,

•

•

kteří se teprve k členství odhodlávali, proběhlo v duchu příjemných setkání v rámci
workshopů, přednášek i kuloárů a doprovodného programu. Program konference je
samostatnou přílohou výroční zprávy.
30. 10. 2017, pracovní setkání Nové možnosti práce s cílovou skupinou studentů s PAS
(moderovali Barbora Čalkovská a Zdeněk Toušek), CIPS ČVUT v Praze. Setkání
navazovalo na seminář AVŠP 2. 6. 2017. Účastníci setkání se shodli na potřebě
vytvoření informačních materiálů pro uchazeče a studenty s PAS a jejich rodiče včetně
materiálů pro odbornou veřejnost. Ze setkání vzešly i návrhy na vytvoření
strukturovaných materiálů pro pracovníky, kteří studentům s PAS poskytují podporu a
poradenství na vysokých školách.
7. 12. 2017, workshop Využití LinkedIn v praxi vysokoškolského poradce (lektorka
Veronika Motlová). Praktický workshop byl zdrojem dovedností a znalostí, jak
efektivně využít potenciál sociální sítě LinkedIn. Účastníci přímo na místě zkoušeli nové
možnosti sítě a ověřovali jejich funkčnost.

2.1.3. Expertní činnost a reprezentace činnosti AVŠP
•
•
•

•
•

V rámci veletrhu FOR INDUSTRY na výstavišti v Praze – Letňanech ve dnech 9. - 12. 5.
2017 prezentovala aktivity AVŠP členka Rady Karolína Houžvičková Šolcová.
9. 6. 2017 proběhl v rámci Veletrhu vědy na výstavišti v Praze – Letňanech May Day
Career Days. Na něm prezentovaly aktivity AVŠP kolegyně z Rady Karolína Houžvičková
Šolcová a Veronika Motlová.
Předsedkyně Rady AVŠP Barbora Čalkovská se účastnila jednání Asociace
poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách
AP3SP, kde prezentovala činnost AVŠP a udržovala kontakty se specializovanými
pracovišti na univerzitách, která zajišťují podporu studentů se specifickými potřebami.
Členka Rady Šárka Karmazínová zastupovala a prezentovala AVŠP na May Day Career
Days 7. 11. 2017 v rámci Veletrhu práce ve vědě a výzkumu v Brně – Bohunicích.
Členka Rady AVŠP Karolína Houžvičková Šolcová se zúčastnila konference pořádané
Euroguidance a katedrou andragogiky FF UK v Praze 10. - 11. 11. 2017 „Kariérní
poradenství v měnícím se světě“.

2.1.4. Vedení a inovace www stránek
Nové webové stránky Asociace, které byly spuštěny v roce 2016, byly dále inovovány a
provozovány v novém režimu – zveřejňování aktualit s jejich rozesílkou 1x měsíčně všem
členům Asociace.
2.1.5. Vydávání Newsletteru
Vzhledem ke změně způsobu informování členské základny o akcích AVŠP a o dění v odborném
poli – rozesílání pravidelných měsíčních aktualit - bylo vydávání Newsletteru pozastaveno.
Souvisí to také s menším zájmem členské základny přispívat do Newsletteru svými příspěvky.

2.1.6. Vedení databáze VŠ poraden a členů AVŠP
Databáze vysokoškolských poraden byla průběžně aktualizována a doplňována, stejně tak
databáze členů AVŠP. Tereza Pekařová a Veronika Motlová z Rady začaly připravovat
převedení adresáře poraden do on-line podoby.
2.1.7. Zpracování výroční zprávy za r. 2016
Výroční zpráva AVŠP byla zpracována a publikována na webu asociace. Schválena byla 100%
hlasů zúčastněných členů AVŠP v rámci hlasování per rollam na Valné hromadě dne 26. 6.
2017.
2.2. Valná hromada
První valná hromada roku 2017 se konala 24. 1. 2017 v prostorách CIPS ČVUT, Bechyňova 3,
v Praze 6. Byla přednesena zpráva o hospodaření AVŠP, z. s. za rok 2016. Nastínili jsme plán
aktivit AVŠP na rok 2017, byly projednány a odhlasovány o odměny pro členy rady AVŠP.
Proběhla volba členů Rady AVŠP na další dvouleté funkční období.
Druhá valná hromada proběhla elektronickou formou 26. 6. 2017. Jediným bodem programu
valné hromady bylo schválení výroční zprávy za rok 2016.

3. Shrnutí
V roce 2017 asociace vyvíjela odborné aktivity, podílela se na rozvoji spolupráce
vysokoškolských poradenských center prostřednictvím participace členů na projektech
iniciovaných členskou základnou. Základní zaměření činnosti asociace i programové a řídící
úsilí její Rady směřovalo k naplňování stanovených cílů asociace.

Příloha 1
Program konference AVŠP
ČTVRTEK, 21. ZÁŘÍ 2017
09:30 – 10:00
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
Dopolední program (místnost A)
10:00 – 10:15
Zahájení konference, úvodní slovo
- Mgr. Barbora Čalkovská, předsedkyně AVŠP
10:15 – 11:00

Informace o novinkách a změnách ve VŠ poradenských pracovištích
- Zástupci poradenských pracovišť

11:00 – 11:30

PŘESTÁVKA

11:30 – 12:00

Inspirace z letní školy kariérového poradenství v Mannheimu aneb
Vliv kariérového poradenství na českých vysokých školách na
zaměstnatelnost absolventů
- Mgr. Veronika Motlová, Vysoká škola ekonomická v Praze

12:00 – 12:30

Podpůrná skupina pro studenty prvních ročníků Přírodovědecké
fakulty Jihočeské univerzity
- Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
- Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D., Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích

12:30 – 13:00

Projekty Fondu dalšího vzdělávání z oblasti poradenství – JOBHUB a
Cesta pro mladé
- Mgr. Václav Chmel, Fond dalšího vzdělávání
- Magdaléna Jakešová, Fond dalšího vzdělávání

13:00 – 14:00

OBĚD

Odpolední program (místnost A)
14:00 - 15:30
Aspekty interkulturní komunikace při práci s klientem
- PhDr. Zdeňka Vykoukalová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
15:30 – 16:00 PŘESTÁVKA
16:00 – 17:30

Komunikace s nevidomým klientem aneb Zdravým rozumem proti
mýtum a bariérám
- Mgr. Radek Seifert, České vysoké učení technické v Praze

Odpolední program (místnost B)
14:00 - 15:30
Komunikace a příklady dobré praxe v Kariérním centru Masarykovy
univerzity
- Ing. Martin Bažík a kolektiv, Masarykova univerzita
15:30 – 16:00

PŘESTÁVKA

16:00 – 17:30

Koučink na VŠ, témata, klienti, odezva a sdílení dobré praxe
- Mgr. Silvie Nedvědová, Univerzita Karlova

18:00 – 20:00

VEČEŘE

20:30 – 23:00

Společenský večer
- Noční výstup na Bílou věž na náměstí
- Neformální posezení v prostorách klášterního ambitu

PÁTEK, 22. ZÁŘÍ 2017
Dopolední program (místnost A)
9:00 – 10:30
Co byste měli a chtěli vědět o VŠ studentech na spektru autismu
- Michal Roškaňuk, Adventor o.s.
- Bc. Lucie Vilímková, Adventor o.s.
- Mgr. et Mgr. Monika Vrtělová, Mendelova univerzita v Brně
Dopolední program (místnost B)
9:00 – 10:30

Přínos a úskalí komunikace se studenty VŠ z pozice různých
akademických rolí (poradce, učitel, školitel, výzkumník)
- Doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc., Univerzita Karlova
- Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D., Univerzita Karlova

10:30 – 11:00 PŘESTÁVKA
Dopolední program (místnost A)
11:00 – 11:30
Zkušenosti s metodou CH-Q - mapování kompetencí
- Mgr. Silvie Pýchová, Centrum kompetencí, z.s.
11:30 – 12:00

Práce s úzkostí u studentů medicíny
- PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Univerzita Karlova

12:00 - 12:30

Potenciál výstupů projektu Guide My W@y! pro vysokoškolské
poradenství
- Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D., Masarykova univerzita

12:30 – 12:45

Zakončení konference
- Mgr. Barbora Čalkovská, předsedkyně AVŠ

Příloha 1.
Zpráva o hospodářském výsledku AVŠP za 2017

Náklady celkem:

-160

Výnosy celkem:

165.345,- Kč

Hospodářský výsledek celkem r. 2017:

797,- Kč

4.448,- Kč

Přehled nákladů:
1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

Praktické případové studie z praxe vysokoškolského poradce
+ Valná hromada AVŠP (moderátor, občerstvení, organizace)

4.194,- Kč

Komunikace poradenských center
(lektor)

3.000,- Kč

Poradenství a služby pro studenty VŠ s poruchou autistického spektra
(lektor, občerstvení)

3.387,- Kč

Konference AVŠP: Komunikace v poradenských službách na VŠ
(lektoři, organizace, ubytování, stravování, doprovodný program)
Nové možnosti práce s cílovou skupinou studentů s PAS
(občerstvení)
Využití LinkedIn v praxi VŠ poradce
(lektor)

124.588,-Kč
603,-Kč
2.420,-Kč

Činnost AVŠP
a. Newsletter AVŠP 2016

3.000,-Kč

b. Nový systém přímé komunikace se členskou základnou

1.500,-Kč

c. Roll-up, letáky, grafika
5.205,-Kč
d. Běžná činnost
(web, účetnictví, kancelářské potřeby, poštovné apod.)

12.900,-Kč

Náklady celkem:

160.797,-Kč

Přehled výnosů
AVŠP běžná činnost-členské příspěvky
Vložné- Konference
Doprovodný program- Konference
Využití LinkedIn v praxi VŠ poradce (vložné nečlen)

23.100,-Kč
137.445,-Kč
4.400,-Kč
300,-Kč

Výnosy celkem:

165.345,-Kč

Stav bankovního účtu (Fio banka)
Stav k 1. 1. 2017:

10.687,44,-Kč

Stav k 31. 12. 2017:

5.370,44,-Kč

Bilance

-5.317,-Kč

V. Stav pokladny
Stav k 1. 1. 2017:

7.488,50,-Kč

Stav k 31. 12. 2017:

17.253,50,-Kč

Bilance

9.765,-Kč

Pohledávky, závazky
Celkový stav pohledávek k 31. 12. 2017:

0,-Kč

Celkový stav závazků k 31. 12. 2017:

0,-Kč

Hmotný/nehmotný majetek
AVŠP neeviduje k 31. 12. 2017 žádný hmotný ani nehmotný majetek.
V Praze dne 24. ledna 2018

