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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, externí spolupráce s Rozvojovým a poradenským centrem, Vysoká škola
ekonomická v Praze, tajemnice Rady AVŠP
Veronika Motlová, 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 58 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 2018 zajišťovala Rada AVŠP zvolená 24. 1. 2017 s předsedkyní Barborou
Čalkovskou.
Rada zasedala 4x:
•
•
•
•

5. února 2018
19. dubna 2018
9. října 2018
19. listopadu 2018

2.1. Odborná činnost
2.1.1. Nábor členské základny
V roce 2018 bylo registrováno 58 platících členů, z toho 12 nových.
2.1.2. Odborné aktivity
Akce organizované Radou AVŠP:
•

•

•

•

24. 1. 2018, Využití učebního stylu jako prevence studijní neúspěšnosti (lektorka
Markéta Švamberk Šauerová), CIPS ČVUT v Praze. Interaktivní workshop byl zaměřen
na sdílení zkušeností z realizace projektu, který slouží jako primární prevence studijní
neúspěšnosti studentů na soukromé vysoké škole Palestra. Účastníci si vyzkoušeli
jednoduchý test studijních stylů a získali cenné informace a zkušenosti do další praxe.
19. 4. 2018, Komunikační nástroje externích organizací, Bakala Foundation, Praha 8.
Setkání poradenských pracovníků s představiteli Bakala Foundation přineslo zajímavý
vhled do způsobu komunikace soukromé nadace, která poskytuje vybraným
studentům stipendia na studium v zahraničí. Součástí setkání byla i prezentace o
úspěšnosti takových studentů, počtech zájemců o stipendia, postupech při výběru a
nabídce studia.
15. 5. 2018, Vybrané psychoterapeutické techniky pro VŠ poradce – téma úzkosti a
strach (lektorka Jana Zouharová), Poradenské centrum ICV VUT v Brně. Seminář
nabídnul účastníkům různé přístupy k tématu úzkosti a strachu z pozice krátkodobé
terapie, na řešení zaměřeného přístupu a neuro-lingvistického programování. Veden
byl interaktivní formou doplněnou nácvikem vybraných technik, kazuistikami z praxe
VŠ poradenství a diskusí.
17. 5. 2018, 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 11. 10. 2017. Účastníci setkání se shodli na postupu práce
při zpracování materiálů pro zajištění informovanosti o studiu osob s PAS na vysoké škole.
Materiály budou určeny jak uchazečům o studium s PAS a jejich rodičům či

•

•

opatrovníkům, tak pracovníků SPC a krajských koordinátorům a neziskovým
organizacím, které pracují s cílovou skupinou.
6. 6. 2018, Kde hledat vnitřní zdroje poradce při péči o problematického studenta
(lektorka Markéta Veljačiková), CIPS ČVUT v Praze. V rámci workshopu se účastníci
intenzivně věnovali zamyšlení nad „problematickými studenty“, co je vede k jejich
chování, kde je hranice péče o ně a jak se VŠ poradci mohou ochránit před případnou
frustrací z práce s nimi.
11. 10. 2018, Specifika on-line poradenství (lektorka Ivana Štěrbová), CIPS ČVUT
v Praze. Praktický workshop byl zdrojem dovedností a znalostí, k praktikování on-line
poradenství. Byly zodpovězeny otázky, jaká jsou specifika práce v rámci on-line
komunikace, kdy je a není vhodné využít on-line nástroj k poradenství a jaká jsou úskalí
tohoto nástroje.

2.1.3. Expertní činnost AVŠP a spolupráce s externími subjekty
•
•
•

•
•
•
•

Členky Rady AVŠP zastupovaly a prezentovaly AVŠP na Evropském veletrhu
pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEMUS, 23. – 25. 1. 2018 v Praze
Členky a členi AVŠP se účastnili semináře 31. 1. 2018 v Brně Podoby kvality kariérového
poradenství, který pořádaly Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj a
Centrum vzdělávání všem.
Předsedkyně Rady AVŠP 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.
V rámci spolupráce AVŠP a AP3SP proběhlo pracovní jednání k tvorbě informačních
materiálů pro osoby s poruchou autistického spektra o studiu na VŠ.
Členky a členi AVŠP se aktivně zúčastnili Setkání kariérních center, 30. – 31. 5. 2018 na
MUNI v Brně.
Členky Rady AVŠP zastupovaly a prezentovaly AVŠP v rámci jednání Národního
poradenského fóra včetně jednání Koordinační skupiny NPF.
Členky Rady AVŠP se aktivně účastnily akcí EuroGuidance – Evropské sítě pro podporu
poradenství: Konference Kariérové poradenství v lokální a globální síti, 23. – 24. 11.
2018 v Hradci králové, Národní cena kariérového poradenství, Kulatý stůl na téma
Rozvoj kariérového poradenství na krajské, národní a evropské úrovni – rozvoj a
spolupráce 28. 6. 2018

2.1.4. Vedení a inovace www stránek
Webové stránky Asociace byly inovovány a aktualizovány především v části Adresář
vysokoškolských poraden. Stránky slouží též k zveřejňování aktuálních informací o akcích,
které pořádá AVŠP či jiné organizace podobného zaměření.
2.1.5. Aktuality AVŠP
Formou rozesílání pravidelných měsíčních Aktualit AVŠP byla členská základna informována o
aktivitách AVŠP, akcích organizovaných Radou AVŠP i o doporučovaných akcích s tématikou
odpovídající cílům AVŠP

2.1.6. Vedení databáze VŠ poraden a členů AVŠP
On-line databáze vysokoškolských poraden byla průběžně aktualizována a doplňována, stejně
tak databáze členů AVŠP.
2.1.7. Zpracování výroční zprávy za r. 2017
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 11. 6.
2018.
2.2. Valná hromada
První valná hromada roku 2018 se konala 24. 1. 2018 v prostorách CIPS ČVUT, Bechyňova 3,
v Praze 6. Byla přednesena zpráva o hospodaření AVŠP, z. s. za rok 2017. Nastínili jsme plán
aktivit AVŠP na rok 2018, byly projednány a odhlasovány o odměny pro členky Rady AVŠP.
Druhá valná hromada proběhla elektronickou formou 11. 6. 2018. Jediným bodem programu
valné hromady bylo schválení výroční zprávy za rok 2017.

3. Shrnutí
V roce 2018 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.

ZPRÁVA O HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU AVŠP ZA 2018
Náklady celkem:

-21.985,- Kč

Výnosy celkem:

17.700,- Kč

Hospodářský výsledek celkem r. 2018:

-4.285,- Kč

Přehled nákladů:
1)

Workshop Využití učebního stylu jako prevence studijní neúspěšnosti
(lektor)

1.500,- Kč

2)

Vybrané psychoterapeutické techniky pro VŠ poradce
(lektor)

5.000,- Kč

3)

Specifika on-line poradenství
(lektor)

4.000,- Kč

4)

Kariérové poradenství
(lektor)

1.210,- Kč

5)

Úprava webu AVŠP
(DPP)

1.200,- Kč

6)

Činnost AVŠP
(občerstvení, režie - poštovné, kancelářské potřeby)

1.375,- Kč

7)

Účetnictví AVŠP

7.700,- Kč

Náklady celkem:

21.985,- Kč

Přehled výnosů
AVŠP běžná činnost-členské příspěvky
17.400,-Kč
Workshop Kde hledat vnitřní zdroje poradce při péči o problematického studenta
(vložné nečlen)
300,-Kč

Výnosy celkem:

17.700,- Kč

Stav bankovního účtu (Fio banka)
Stav k 1. 1. 2018:

5.470,44 Kč

Stav k 31. 12. 2018:

7.160,44 Kč

Bilance

1.690,- Kč

V. Stav pokladny
Stav k 1. 1. 2018:

16.927,- Kč

Stav k 31. 12. 2018:

10.952,-Kč

Bilance

-5.975,-Kč

Pohledávky, závazky
Celkový stav pohledávek k 31. 12. 2018:

0,-Kč

Celkový stav závazků k 31. 12. 2018:

0,-Kč

Hmotný/nehmotný majetek
AVŠP neeviduje k 31. 12. 2018 žádný hmotný ani nehmotný majetek.

