
 
 
 
 
 
 
 

PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH  
 

Libor Nováček 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. 

Praha 2009 

 

 
 
 
 
 
 



OBSAH  

 

1. Úvod             3 

2. Přehled současného stavu           4 

3. Obsahové zaměření           6 

4. Organizační struktura         10 

5. Financování pracovišť         11 

6. Personální zabezpečení         12 

7. Klienti           13 

8. Propagace pracovišť         14 

9. Spolupráce poraden s ostatními institucemi      14 

10. Příklad dobré praxe         16 

11. Hodnocení situace v poradenských službách na českých vysokých školách  17 

12. Náměty na podporu vysokoškolského poradenství      20 

 

Příloha 1. Informace o jednotlivých vysokoškolských poradnách    23 

Příloha 2. Struktura systému poradenských služeb v ČR     45 

 

 

 

 

 2



1. Úvod 
 
Poradenství na českých vysokých školách se začalo rozvíjet brzy po roce 1990 (pouze 

jedna poradna působila již od roku 1976). Jeho vznik byl ovlivněn zahraničními vzory, k jeho 
rozvoji nepochybně přispěla masifikace vysokoškolského studia a snaha rozšířit možnosti  
přístupu k němu. Poradenství, byť skromného rozsahu, nacházelo podporu vedení většiny 
vysokých škol i ministerstva, např. formou projektů v rámci Fondu rozvoje vysokých škol či 
později rozvojových projektů.  

Zákonnou oporu poskytl poradenství zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., který 
v § 21, odst. 1, písm. d) ukládá veřejným vysokým školám „poskytovat uchazečům o studium, 
studentům a dalším osobám informační a poradenské služby související se studiem 
a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi“. Toto ustanovení se vztahuje 
i na vojenské a policejní vysoké školy. (Soukromým vysokým školám zákon tuto povinnost 
výslovně neukládá, předpokládá zřejmě, že poradenské a informační služby budou poskytovat 
ve svém vlastním zájmu.) Zákon pochopitelně nepředpisuje organizační formy ani způsob 
a rozsah poskytovaných služeb. Tyto záležitosti jsou v pravomoci každé vysoké školy, která 
je přizpůsobuje svým potřebám a možnostem i cílovým skupinám.  

 
V této studii chceme zmapovat stav vysokoškolského poradenství v České republice. 

Zároveň se pokusíme vytipovat formy podpory poradenství, kterou by mohlo poskytovat 
MŠMT v souvislosti se žádoucím prohlubováním diverzifikace terciárního vzdělávání.  

Vycházíme především z informací uvedených na webových stránkách jednotlivých 
vysokých škol, dalším zdrojem informací jsou  rozhovory s pracovníky poraden případně 
akademickými funkcionáři na vysokých školách. Jsou využity i poznatky získané ze dvou 
dotazníkových šetření, které uskutečnilo Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. 
v rámci výzkumného záměru v roce 20021 a v roce 20062. Dotazník byl anonymní a poradny 
měly možnost na závěr dotazníku vyjádřit své názory. V roce 2002 odpovědělo 23 poraden, 
v roce 2006 bylo osloveno 36 poraden a na dotazy odpovědělo 21 středisek. Otázky se týkaly: 
- personálního obsazení (počet osob, interní /externí poradci, muži / ženy, úvazek, věk     
poradců, vzdělání, průměrná doba zaměstnání),  
- dat o poradenském středisku (rok založení, organizační zařazení, počet dní/hodin v týdnu 
pro klienty, financování, placené/neplacené služby, typ nabízených služeb), 
- klientů (typ poskytovaných služeb, počet návštěv, muži/ženy, průměrná délka seance, 
evidence klientů), 
- hodnocení, propagace, výhledů (přínos, rezervy, informace o poradně), 
- orientace na praxi (spolupráce s podniky, informace o konkurzech, zprostředkování odborné 
praxe, spolupráce s úřadem práce, příprava na volbu povolání, organizace kurzů).  
 

                                                 
1 Nováček, L.: Dotazníkové šetření - Vysokoškolské poradny: vyhodnocení. Zpráva CSVŠ, Praha 2002. 
2 Nováček, L.: Vysokoškolské poradenství 2006. Interní materiál CSVŠ, 2006.  
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2. Přehled současného stavu 

Samostatná poradenská centra existují na 18 veřejných vysokých školách a na obou 
státních vysokých školách. Pokud jde o soukromé vysoké školy, existenci samostatných 
poradenských útvarů se podařilo zjistit pouze na dvou školách. Ze skutečnosti, že na 
některých vysokých školách nejsou zřízeny samostatné útvary zajišťující informační 
a poradenské služby ještě neplyne, že tam tyto služby nejsou poskytovány. Jedná se 
především o menší vysoké školy (umělecké, neuniverzitní), na nichž tuto činnost vykonávají 
zpravidla studijní oddělení či jiné rektorátní útvary. 

V následující tabulce uvádíme přehled stavu vysokoškolského poradenství na všech 
veřejných a státních vysokých školách v ČR. Připojeny jsou informace o dvou soukromých 
vysokých školách. Podrobnější informace o poradnách na jednotlivých vysokých školách jsou 
uvedeny v Příloze 1. 

Přehled stavu vysokoškolského poradenství v ČR  

Organizační uspořádání   Obsahové zaměření poradenství 
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VEŘEJNÉ VYSOKÉ 
ŠKOLY                   

01 Akademie múzických 
umění v Praze nemá     

02 Akademie výtvarných 
umění v Praze nemá     

03 Česká zemědělská 
univerzita v Praze     ●     ● ● ●   

04 České vysoké učení 
technické v Praze     ●   ● ● ● ●   

05 Janáčkova akademie 
múzických umění v Brně nemá     

06 Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích   ●     ● ● ●     

07 Masarykova Univerzita  ●       ● ● ● ●   

08 Mendelova zemědělská 
a lesnická univerzita 
v Brně 

●       ● ●       

09 Ostravská univerzita 
v Ostravě ●           ● ●   

10 Slezská univerzita 
v Opavě ●         ● ●   ● 
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11 Technická univerzita 
v Liberci ●       ● ● ● ● ● 

12 Univerzita Hradec 
Králové ●         ● ●     

13 Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem 

●       ● ● ●     

14 Univerzita Karlova 
v Praze     ●   ● ● ● ● ● 

15 Univerzita Palackého 
v Olomouci   ●     ● ● ● ●   

16 Univerzita Pardubice   ●     ●   ●     

17 Univerzita T. Bati ve 
Zlíně ●       ● ● ●     

18 Veterinární 
a farmaceutická 
univerzita Brno 

●           ●     

19 Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita 
Ostrava 

    ●   ● ● ● ●   

20 Vysoká škola 
ekonomická v Praze ●       ● ● ● ●   

21 Vysoká škola 
chemicko-technologická v 
Praze 

nemá     

22 Vysoká škola technická 
a ekonomická v Českých 
Budějovicích 

nemá     

23 Vysoká škola umělecko 
průmyslová v Praze nemá     

24 Vysoké učení technické 
v Brně ●       ● ● ●   ● 

25 Západočeská univerzita 
v Plzni ●         ● ● ●   

26 Vysoká škola 
polytechnická Jihlava                   

STÁTNÍ VYSOKÉ 
ŠKOLY                   

01 Policejní akademie 
České republiky v Praze ●       ● ● ●     

02 Univerzita obrany v 
Brně   ●     ● ● ● ●   

SOUKROMÉ VYSOKÉ 
ŠKOLY                   

01 Moravská vysoká škola 
Olomouc, o.p.s. ●       ●   ●     

02 Univerzita Jana Ámose 
Komenského ●       ● ● ● ●   
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3. Obsahové zaměření 
 

Zhruba od roku 1993 se doporučuje pro rozvoj vysokoškolského poradenství model 
komplexní poradenské péče, která vychází ze vzájemných vazeb výchovy, vzdělávání a volby 
povolání a zahrnuje všechny okruhy problémů, se kterými se mohou setkat mladí lidé od 
prvního rozhodování o pomaturitním vzdělání, o vstupu na vysokou školu až po její 
absolutorium a vstup do praxe. Jádro modelu vysokoškolského poradenství tvoří čtyři hlavní 
problémové okruhy:  

• kariérové (profesní) poradenství  
• psychologické a psychosociální poradenství 
• studijní poradenství  

o studijní poradenství pro uchazeče o vysokoškolské studium a pro studenty 
vysoké školy 

o poradenství pro studenty se specifickými potřebami 
o poradenství pro celoživotní vzdělávání 
 

KARIÉROVÉ (PROFESNÍ) PORADENSTVÍ  
Pod tímto pojmem rozumíme systém poradenských služeb k podpoře profesní 

orientace, k volbě povolání, k volbě optimální vzdělávací a profesní dráhy v průběhu celého 
života. Hlavním cílem služeb je pomáhat jedincům při rozhodování v otázkách vzdělávání, 
profesní přípravy, volby zaměstnání. Kariérové poradenství zahrnuje i služby poskytované 
prostřednictvím informačních technologií – informace o profesích, možnostech zaměstnání či 
odborné přípravy. Tento celý komplex představuje nejen služby pro jedince, kteří ještě 
nevstoupili na trh práce, ale také pro ty, kteří si zaměstnání právě hledají a ty, co jsou již 
zaměstnaní. Společným jmenovatelem všech služeb je seberealizace jedince neboli rozvoj 
kariéry v kterékoliv fázi jeho života. 

Kariérní poradenství se uskutečňuje různými formami, jako je pořádání seminářů 
a tréninků, zprostředkování zaměstnání, psychodiagnostiky profesních předpokladů, 
pracovně-právního poradenství. Z hlediska metod jsou téměř vždy používány rozhovory 
doplňované dalšími technikami, jako např. pozorování, workshopy zaměřené na dovednosti, 
psychodiagnostiku, řešení modelových situací apod. V případě, že pracoviště pořádá semináře 
věnované profesnímu poradenství, jejich obsahem bývá většinou příprava k přijímacímu 
pohovoru, tvorba a forma curiculum vitae a trénink komunikačních a prezentačních 
dovedností. Poradny uskutečňují vyplňování řady typů osobnostních dotazníků, inteligenčních 
a výkonových testů, testů vědomostí. Realizovány bývají také testy koncentrace, 
manažérských předpokladů. Poměrně častá je spolupráce s podniky formou zprostředkování 
zaměstnání, stáží. Poměrně málo časté je zprostředkování zpracování projektů a diplomových 
prací. Klienty jsou většinou studenti magisterského a bakalářského studia. 

 

PSYCHOLOGICKÉ a PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
V tomto typu poradenství je nejčastěji používanou metodou trénink efektivní 

komunikace (asertivita, naslouchání, já-výroky atd.) a relaxační techniky. Většina pracovišť 
se zabývá problémy při studiu, problematikou mezilidských vztahů, řešením krizových situací 
a psychickými obtížemi. Některé poradny se věnují i jiným oblastem, jako např. odlišné 
sexuální orientaci, komunikaci apod.  

Většinou jde o opakované kontakty s klienty. Průměrný čas strávený s jedním 
klientem se nejčastěji pohybuje mezi 1-2 hodinami. 
 

 6



STUDIJNÍ PORADENSTVÍ 

Studijní poradenství pro uchazeče o vysokoškolské studium a pro studenty 
vysoké školy 

Nejčastějšími tématy práce poraden je forma a typ studia, přijímací řízení, otázky 
celoživotního vzdělávání, studia v zahraničí nebo problematika administrativního zajištění 
studia. 

Studijní poradenství je realizováno nejčastěji formou osobní návštěvy poradny, dále 
pak formou e-mailu nebo telefonického rozhovoru.  

Poradenství pro středoškoláky se realizuje především přípravou materiálů na dnech 
otevřených dveří a prezentací ve výstavních pavilonech na veletrhu Gaudeamus. Méně častou 
formou je osobní návštěva uchazečů o vysokoškolské studium. 
 

Poradenství pro studenty se specifickými potřebami 
V české populaci jsou lidé se všemi typy zdravotního postižení zastoupeni 10 %, což 

není málo, nicméně jejich podíl v akademické/studentské sociální skupině je dosud 
minimální. V tomto směru máme co dohánět: v ČR se studenti se ZdP podílejí 0,15 – 0,4 % 
na „studentské“ populaci, zatímco např. ve Švédsku, Kanadě, Velké Británii, Dánsku 
a Norsku tvoří ZdP studenti 2 – 7 % vysokoškolských studentů. Pro objektivitu je však nutné 
dodat, že v těchto zemích již neřeší problémy s architektonickými bariérami a studenti 
s tělesným, zrakovým či sluchovým postižením mají k dispozici technické pomůcky, osobní 
asistenci, individuální přístup pedagogů atd. Rozsáhlejší podpora se tak soustřeďuje na 
studenty s poruchami učení, poruchami řeči, s méně častými či kombinovanými dysfunkcemi 
nebo postiženími a také se sociokulturním znevýhodněním.  

Lze konstatovat, že v oblasti dostupnosti vysokoškolského studia pro lidi s postižením 
se celkově situace v Česku v posledních 15-ti letech výrazně zlepšila, což potvrdily průzkumy 
provedené v roce 2008 Vládním výborem pro zdravotně postižené občany, tak poradnou 
TUL. Postupně dochází k vyčleňování a konstituování speciálních poradenských i asistenčně-
facilitačních aktivit z původně širokého, univerzalistického rámce poradenských služeb na 
vysokých školách v ČR. Tomuto trendu odpovídá i existence sekce pro problematiku studentů 
se specifickými potřebami v rámci nově založené Asociace vysokoškolských poradců. 
Z dosavadních zkušeností jednoznačně vyplývá, že zpřístupňování vysokoškolského studia 
lidem se zdravotním postižením je především záležitostí lidí a jejich postojů (odstraňování 
mezilidských bariér a předpojatosti či předsudků se ukazuje být mnohem náročnějším 
procesem než redukování bariér architektonických či technických). 

Cílem práce v oblasti podpory vysokoškolských studentů se specifickými potřebami je, 
abychom jim pomocí optimalizovaných forem pomoci, podmínek a okolností studijních 
aktivit umožnili překonat znevýhodňující důsledky jejich postižení a redukovali ty překážky, 
které jim brání ve „standardním“ studiu a seberealizaci. 

Některé významné příčiny problematické adaptace občanů se zdravotním postižením na 
vysokoškolské prostředí a studium, která jsou řešeny poradenskými centry pro osoby se 
specifickými potřebami: 

• Upřednostňování určitých forem podpory - na některých školách jsou zřizována 
centra pomoci handicapovaným studentům, která primárně neposkytují poradenské 
služby, ani na to nemají kvalifikované pracovníky, ale zaměřují se na technickou 
podporu ZdP studentů. Toto občasné přeceňování technologizace podpory 
(bezbariérovost budov, osobní asistence, nákup optoelektronických aj. pomůcek, 
digitalizace skript, literatury i záznamů přednášek ap.) vede k mylné představě, že ZdP 
studentům již nemůže téměř nic bránit ve studiu. Faktem však je, že tito studenti 
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většinou potřebují i cílenou psychosociální a pedagogickou poradenskou podporu, 
protože zvládání „technických“ obtíží je jen jednou z mnoha zátěžových situací, které 
provázejí jejich život. Např. velkým problémem se zdá být dostatečný servis pro 
neslyšící studenty, kde poskytování záznamů přednášek není zdaleka tou nejdůležitější 
formou jejich podpory (nemají-li přímý zážitek z tlumočené, popř. odezírané výuky, 
činí jim potíže porozumět textům). 

• Ambivalentní postoje pedagogů ke studentům se ZdP, které se projevují např.jako:  
– soucit a nepřiměřená snaha pomáhat: soucit nic neřeší a může zraňovat, podobně jako 

nepřiměřený zájem nebo nežádoucí pomoc, která může být ponižující;  
– předsudky: neinformovanost a neochota přijmout, že někdo může fungovat jinak, se 

projevuje zejména v předsudcích odsuzujících či segregujících, naopak předsudky 
heroizující nebo ochranitelské se projevují spíše zveličováním údělu postiženého 
a jeho nemístnou manipulativní podporou;  

– obavy: obvykle pramení z nejistoty a neinformovanosti, pedagog se bojí, že situaci 
nezvládne, neví jak komunikovat atd.; 

– přehnaný realismus: snaha předejít nařčení z protekcionismu, pedagog je kritičtější 
než k běžným studentů a vyžaduje maximální nasazení od ZdP studenta. 

• Akceptování poradenských výstupů. Poradenská zjištění a z nich plynoucí 
doporučení či návrhy konkrétních opatření ve prospěch klientů mají na většině 
univerzit pouze doporučující charakter. Je tedy na konkrétním akademickém 
funkcionáři, vedoucím katedry, pedagogovi, jak bude na doporučení poradny 
reagovat. Zda bude respektovat studentův-klientův problém, poskytne mu tak šanci 
k jeho zvládnutí a splnění předmětných studijních povinností, nebo zda bude 
doporučení poradny ignorovat, bude trvat na postoji spočívajícím na tezi, že se jedná 
o individuální problém studenta, který buď on sám zvládne nebo ze školy odejde. 
Proto k vlastní práci s klienty-studenty patří také mediace a advokace, tedy 
zprostředkování pochopení východisek, osobních stanovisek či postojů i příčin 
řešených problémů všemi zainteresovanými a navození konsensu při realizaci opatření 
řešících klientův problém a reflektujících jeho osobní možnosti i možnosti vzdělávací 
instituce. Znamená to, že je třeba mnohé vysvětlovat, překonávat určitou předpojatost, 
zprostředkovávat domluvu mezi všemi zúčastněnými a zabraňovat nedorozumění.  

• Osobní asistence - bývá realizována čtyřmi způsoby: dobrovolnictvím, spolužáky, 
zaměstnanci školy  nebo lidmi sjednanými s úřadem práce (VPP). Vždy je však 
nezbytné vyřešit právní otázky (odpovědnost, pracovní doba, proškolení) asistence 
a zejména dát asistentovi i studentovi prostor k seznámení a vzájemnému „oťukání“ 
i k tomu, aby měl asistent jasno které úkony a jakým způsobem bude zajišťovat. 
Současně je třeba počítat s tím, že si ti dva nemusejí lidsky sednout a tudíž bude třeba 
hledat jiného asistenta. 

• Spolupráce s rodinou - některé rodiny očekávají, že škola poskytne ZdP studentovi 
veškerý servis, včetně např. sociálních služeb, což v praxi není možné. Proto je třeba 
se předem domluvit, co může škola udělat či zařídit a na čem musí spolupracovat 
rodina ZdP studenta. 

• Zvládnutí přechodu na novou, od středoškolské zcela odlišnou formu studia - 
tento problém se může zvýšeně týkat právě ZdP studentů, protože musejí zvládat 
dopady svého postižení, čelit novým problémům souvisejícím se změnou prostředí, 
případně dohánět určitý vědomostní deficit a ještě se učit jinému stylu studijní práce 
i komunikace s akademickou veřejností. Navíc VŠ studium poskytuje jistou, dříve 
nepoznanou volnost, jejíž nezvládnutí vede k nakupení studijních povinností a třeba 
i k předčasnému ukončení studia. 

• Interakce se studentským kolektivem - to zda bude ZdP student akceptován a přijat 
studentskou komunitou, závisí jak na jeho osobnosti, komunikativnosti a aktivitě, tak 
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na klimatu v akademickém prostředí i charakteru, nepředpojatosti a iniciativě kolegů 
ZdP studenta. 

• Obava ze zvýhodňování – někteří akademičtí pracovníci se bohužel stále domnívají, 
že úsilí o kompenzaci nebo alternativní řešení studentova znevýhodnění je formou 
jeho nepatřičného zvýhodňování či nástrojem nežádoucí pozitivní diskriminace. Tento 
problém může pramenit: 
- ze zažitých předsudků a „.neschopnosti“ poradce přiblížit a vysvětlit studentův 

problém tak, aby jej funkcionář, pedagog či jiný pracovník školy dokázal pochopit, 
vcítil se do něj a měl zájem spolupracovat při jeho řešení, 

- z toho, že student se ZdP dává příliš najevo, že má právo na individuální přístup 
a ohledy ze strany akademických pracovníků, 

- z určité neochoty vyučujících individuálně pracovat se studenty, kteří mají 
specifické vzdělávací problémy a tudíž i speciální potřeby, 

- (a bohužel také) z občasné snahy studentů o zneužití poradenské podpory 
k neoprávněnému studijnímu „zvýhodnění“ – student si teprve v krizové situaci 
(nezvládnutá zkouška, neuzavření semestru, konflikt se pedagogem ap.) vzpomene, 
že má nějaký zdravotní problém či menší postižení, což ovšem nepůsobí na 
pedagogy příliš důvěryhodně. 

• Nerespektování zásad a metodologie poradensko-facilitační podpory - se zájemci 
o studium i již přijatými studenty se pracuje v obvykle optimální posloupnosti: 
studentovo znevýhodnění, problém, překážka, svízelná situace – posouzení 
a zohlednění širších souvislostí – zvážení potřeb i možností a návrh řešení – mediace 
„shody“ a realizace opatření – supervize opatření a případná další longituidní práce se 
studentem (vč. řešeni dalších, primárně nezřejmých obtíží či problémů). Z hlediska 
pedagogicko-metodické a studijně-organizační podpory studentů s postižením je 
obvykle uplatňován individuální přístup – vždy však musí být zřejmé, že nejde 
o snižování požadavků na vědomosti a zvládání studijních povinností, ale o  přiblížení 
formy a harmonogramu výuky, samostudia i zkoušení možnostem každého ZdP 
studenta tak, aby mohl ve srovnatelném standardu (respektovaných nárocích, 
požadavcích), avšak individualizovanou formou, prezentovat své vědomosti, zájem 
o obor, iniciativu a studijní úsilí.  

• Někdy bývá podceňováno riziko neujasněných, neadekvátních a nenaplněných 
vzájemných očekávání mezi školou a podporu potřebujícím studentem i aspekt 
transparentnosti kompetencí a otevřenosti vztahu mezi studentem s postižením 
a pedagogy. Obě strany musí být adekvátně informovány i motivovány a mít jasno 
v tom, jaká jsou jejich očekávání a možnosti. Proto je základem primární práce se ZdP 
zájemci o studium nalezení souladu či reálně dosažitelné shody mezi představami, 
přáními, nadáním  i možnostmi studenta, nároky vysokoškolského studia a situací na 
trhu pracovních příležitostí, možnostmi zaměstnavatelů i specifiky zvolené profese. 
Výsledkem je volba vhodného studijního oboru či specializace. V sekundární fázi jde 
již o návrh opatření a způsobů podpory, umožňujících vlastní studium. Terciární 
stadium podpory je pak zaměřeno na pracovní uplatnění studenta-absolventa  

 
Poradenství pro celoživotní vzdělávání 

Celoživotní vzdělávání uskutečňují ve větším či menším rozsahu všechny veřejné 
a mnohé soukromé vysoké školy, některé mají k tomuto účelu zřízena specializovaná 
pracoviště. Nicméně poradenství v této oblasti se většinou omezuje na poskytování informací 
o nabízených kurzech a na jejich propagaci. Pokud jde o rekvalifikační kurzy, jejich nabízení 
je zpravidla záležitostí úřadů práce. Jelikož specializované poradenství pro celoživotní 
vzdělávání je u nás spíše výjimkou, přinášíme alespoň výběr z existujících Evropských zdrojů 
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dostupných k podpoře vzájemného učení a výměny zkušeností v rámci celoživotního 
poradenství. 
A) Pro praktiky v poradenství 

Academia je síť evropských organizací zaměřených na poradenství založená v rámci 
programu Leonardo da Vinci (LDV), která v zapojených zemích organizuje mezinárodní 
výměnné pobyty pro poradce. Další informace o této síti a o způsobu přihlášení se do těchto 
výměnných programů naleznete na http://www.accreteil.fr/steurop/Welcome.html 
 
B) Pro specialisty na odbornou přípravu 

Stáže jsou také financovány programem LDV a řízeny Cedefopem. Více o těchto 
programech a o způsobu přihlášení na: 
http://studyvisit.cedefop.eu.int.index.asp?cid=2artid=129scid=3artlang=EN 
 
C) Databáze a diskuzní fóra 
a) Cedefop je virtuální komunita celoživotního poradenství 
Tato virtuální komunita umožňuje praktikům, veřejným činitelům a sociálním partnerům 
zapojeným v poradenství dostat se k výsledkům expertní skupiny komise pro celoživotní 
poradenství a vyměňovat si názory a zkušenosti na širokou škálu problémů objevujících se 
v poradenství. V této virtuální komunitě můžete iniciovat diskuzi na téma, které vás zajímá 
nebo se účastnit probíhající diskuze, sdílet s ostatními důležité zkušenosti a připomínkovat 
drafty expertní skupiny. Přihlásit se do této komunity je možno na: 
http://communities.trainingvillage.gr/lifelong_guidance 
b) Webová stránka Evropského výzkumného poradenského fóra.Tato stránka je rozvíjena 
díky LDV projektu „Podpora inovativního poradenství: budování dialogu mezi výzkumem 
a praxí“. Cílem projektu je pilotovat vývoj sítě poradenství, přibližovat výzkum a praxi a tak 
zlepšit služby klientům. Více na: http://www.guidance-europe.org 
c) Guidenet. Projekt Guidenet je financován LDV a založil mezinárodní síť expertíz pro 
shromáždění poradenských iniciativ, které evaluuje a připomínkuje, aby tak mohly být 
realizovány v co nejširším měřítku v poradenství po celé Evropě. Primárními cílovými 
skupinami Guidenetu jsou poradci, organizace celoživotního poradenství, veřejní činitelé 
a další zúčastnění v poli poradenství na všech úrovních národních i mezinárodních. Více na: 
http://www.guidenet.org 
d) Exemplo jsou webové stránky zaměřené na výměnu dobré praxe a komunikaci mezi 
praktiky k nabízení, poskytnutí metod nebo produktů, poskytování rad nebo hledání partnerů, 
nebo společnému tvoření a experimentování. Exemplo, řízené Evropskou asociací odborné 
přípravy (EVTA), je rovněž síť odborné přípravy skládající se z 15 členů ze 14 evropských 
zemí, reprezentující národní přípravu a v jistých případech národní služby poskytování 
zaměstnání, viz: http://www.evta.net . 
 

4. Organizační struktura 
 

Poradenské služby jsou poskytovány na 20 z celkového počtu 28 veřejných a státních 
vysokých škol. Přitom ve 12 případech  tvoří samostatný organizační útvar na úrovni vysoké 
školy (s názvem Poradenské centrum, Informační a poradenské centrum apod.), ve 
4 případech jsou organizační součástí některé fakulty, ale služby poskytují celé škole, na 
4 velkých vysokých školách (UK, ČVUT, UP, VŠB-TUO) existují kromě celoškolských 
poraden i poradny na některých fakultách. U dvou soukromých vysokých škol, které se 
nečlení na fakulty, jsou poradny pochopitelně na celoškolské úrovni. Organizačně podléhají 
poradny většinou prorektorům pro studijní nebo pedagogickou činnost. Větší poradenská 
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centra se mohou dále členit na specializovaná pracoviště. Podrobné informace o organizaci 
poradenství na jednotlivých vysokých školách jsou uvedeny v příloze.  

Zajímavá je otázka samostatnosti poradenských pracovišť. V České republice, jak 
uvedeno, spadá většina poradenských pracovišť pod rektorát případně je najdeme 
u jednotlivých fakult. Model, kde je menší závislost na vysoké škole, je využíván kupříkladu 
v Německu: pracoviště je v tomto případě dotováno z více zdrojů, jako jsou např. ministerstvo 
školství či ministerstvo práce a sociálních věcí. Zavedení této možnosti u nás je bezpochyby 
komplikované. Zaměstnanci poraden v otázce samostatnosti se přiklánějí k závěru, že by to 
bylo vhodné v případě psychologického poradenství a také tehdy, kdyby bylo skutečně 
zajištěno více zdrojů financování. Pro ponechání pracovišť ve stávající struktuře svědčí méně 
komplikované zajištění ochrany osobních dat či snadnější přístup k informacím přímo 
z vysoké školy. Jako vhodné se jeví současné uspořádání také pro handicapované studenty. 

Poradenství na vysokých školách je nutno chápat i jako součást širšího systému 
poradenských služeb v České republice. Schéma tohoto systému je uvedeno v Příloze 2. 
V České republice jsou to fakticky dva vedle sebe působící systémy. První z nich je součástí 
resortu práce a sociálních věcí, druhý resortu školství. Poradenství v rámci resortu práce 
a sociálních věcí funguje především prostřednictvím úřadů práce konkrétně oddělení 
zprostředkování, oddělení poradenství a informačního a poradenského střediska ( IPS ). 
Poradenská péče v této oblasti poskytuje služby související s volbou povolání, řešení 
problémů přechodu mezi školou a prací, vyhledávání optimálního pracovního uplatnění, 
informace o možnostech získávání zaměstnání, odborné přípravy a rekvalifikace, seznamy 
volných pracovních míst v dané lokalitě. 

 

5. Financování pracovišť 
 

V dotazníkovém šetření v roce 2006 odpovědělo 52 % poraden, že jsou financovány 
výhradně z prostředků školy.  

financována výhradně z prostředků školy

48%

52%

ne
ano 

 

Ostatní deklarovaly za další zdroje financí příjmy z rozvojových programů MŠMT, 
FRVŠ, výnosy z hospodářské činnosti, ESF a dalších grantů, např. GA ČR.  

Bezplatné poradenství pro klienty je na 86 % poradnách.  
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všechny služby jsou bezplatné

14%

86% ne

ano 

 

Placenými službami jsou v ostatních případech odborné kurzy a konzultace a také 
poradenská a konzultační činnost pro zaměstnavatele. 

 

6. Personální zabezpečení 
 

Měřeno počtem zaměstnaných poradců jsou vysokoškolské poradny většinou malá 
pracoviště. Podle šetření z roku 2006 mělo 29 % poraden pouze jednoho zaměstnance. 
Obsazení poraden 3 zaměstnanci bylo druhé nejčetnější (19 %). 30 % poraden uvedlo, že 
v nich pracuje více než 6 poradců.  
 

Nejčastěji pracují v poradnách na pozicích kmenových poradců (tj. na celý pracovní 
úvazek, obvykle bez pedagogického úvazku) informační pracovníci a  také administrativní 
pracovníci. Jako interní pracovníci (tj. interní pracovníci poradny, kteří mají zároveň 
pedagogický úvazek na dané vysoké škole) i externí pracovníci (tj. pracovníci zaměstnaní na 
částečný úvazek v poradně, kteří nejsou pedagogickými nebo administrativními pracovníky 
dané vysoké školy) jsou v poradnách nejčastěji zaměstnání psychologové. Ti také působí 
v nejvíce typech poradenství, mají nejvíce úvazků a odpracují nejvíce hodin. Naopak nejméně 
často se v poradnách vyskytují ekonomové a sociální pracovníci. 
 

Věkové složení poradců se oproti šetření z roku 2002 posunulo směrem k nižšímu věku: 
v roce 2002 byla téměř polovina pracovníků poraden ve věkové kategorii 36 až 50 let, v roce 
2006 bylo stejné procento zaměstnanců ve věkové kategorii do 35 let.  

 
průměrný věk poradců

48%

38%

14%

do 35 let
36 - 50 let
51- 65 let 
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Fluktuace pracovníků poraden je poměrně malá: třetina pracovníků (33 %) působí v dané 
poradně po dobu 4–7 let. 43 % poradců pracuje v poradně maximálně 3 roky. Tento ukazatel 
zřejmě souvisí s také s délkou existence poradny.  

 
průměrná délka zaměstnání v poradně 

43%

33%

24%

0-3 roky
4-7 let
8 a více let

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouze ½ pracovníků poraden je zaměstnána na plný pracovní úvazek, u ostatních 
převažuje úvazek poloviční. 
 

Většina poradců prochází v rámci pracoviště dalším vzděláváním, řada převážně 
starších zaměstnanců poraden však žádné další vzdělávání neabsolvuje. Nejčastější formou 
dalšího vzdělávání je samostudium, absolvování přednášek nebo vzdělávacích kurzů. 
 

7. Klienti 
 

Oblasti poskytovaných služeb mají široké spektrum, nejvíce otázek se týká studijní 
orientace studentů a uchazečů o studium, psychologického poradenství, ale také právních rad, 
krizové intervence, psychoterapie a manažerského poradenství. Z toho také vyplývá 
dominantní klientela poradenských pracovišť, kterou tvoří rovnoměrně uchazeči o studium, 
studenti 1.–2. ročníků, studenti 3. a vyšších ročníků. Méně často jsou klienty studenti 
doktorských programů a zaměstnanci dané vysoké školy, zejména učitelé, a také její 
absolventi. Marginální kategorie klientů tvoří firmy či organizace a zahraniční zájemci 
o studium. Pracoviště jsou někdy též žádána o vypracování analýz pro vedení vysokých škol. 
57 % poraden je otevřeno zájemcům méně než 20 hodin týdně, 43 % poraden je otevřeno více 
jak 21 hodin týdně. 

počet hodin týdně 

43%

14%

43% do 10

od 11 do 20

více než 21
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Jedna čtvrtina poraden obslouží týdně v průměru 10 klientů s převahou žen. Průměrná 
délka seance s klientem se pohybuje mezi 30–60 minutami. 2/3 dotázaných vedou podrobnou 
evidenci svých služeb.  

 

8. Propagace pracovišť 
 

Jednoznačně nejvíce jsou využívány webové stránky školy a stránky vlastního 
pracoviště. Ty jsou také hodnoceny jako nejdůležitější, neboť naprostá většina studentů dnes 
vyhledává informace prostřednictvím internetu. Vyskytují se však některé nedostatky, které se 
týkají kupříkladu dohledatelnosti odkazu. Proto by měla být prezentaci poradenských služeb 
na webových stránkách věnována vedením vysoké školy patřičná pozornost a  (Je ovšem 
pravda, že dobrá či špatná prezentace na internetu ještě nemusí vypovídat o celkové úrovni 
poradenství na dané škole.) Jako optimální řešení se ukazuje vlastní webová stránka, která má 
výrazný a nepřehlédnutelný odkaz na webové stránce školy.  

Další nejčastější formou je pořádání konferencí, seminářů, školení či workshopů pro 
studenty a aktivní účast na nich a dále účast poradenského pracoviště na dnech otevřených 
dveří příslušné vysoké školy. Využívána je také publikační činnost v univerzitních 
periodikách a nejrůznější tištěné propagační materiály, jako jsou např. příručky pro 
nastupující první ročníky. Naopak nejméně je využívána publikační činnost poradenského 
pracoviště ve veřejných periodikách. 

Informace o poradenských službách studenti dostávají taktéž formou prezentací na 
veletrzích jako je např. Gaudeamus, prostřednictvím spolupráce se studentskými 
organizacemi a neopomenutelnou možností je jistě individuální kontakt, který se často na 
školách s velkým množstvím studentů vytrácí. 

Polovina pracovišť považuje svoji propagaci vcelku za uspokojivou. Druhá polovina 
uváděla mezi opatřeními vedoucími ke zlepšení současného stavu jednak zvýšení finančních 
dotací, jednak posílení personálního obsazení. Rezervy ve statusu pracoviště v rámci 
univerzity uvedla třetina pracovišť, stejně jako potřebu lépe spolupracujícího marketingového 
oddělení univerzity. 

Většina pracovišť také necítí potřebu plánovat nové propagační aktivity. Ta 
pracoviště, která tuto potřebu mají, chtějí propagaci zlepšovat především novými webovými 
aktivitami, případně úpravami svých statutů. 

 

9. Spolupráce poraden s ostatními institucemi 

Za klíčové partnery při sdílení zkušeností považují poradny zejména: 
• Vedení VŠ a jednotlivých fakult (podle začlenění poradny v univerzitní struktuře 

ovlivňují činnost poradny i existenčně – poskytovaným finančním, materiálním 
a personálním zabezpečením atp.)  

• Katedry 
• Studijní oddělení fakult 
• Součásti zabývající se celoživotním vzděláváním (v duchu požadavku deklarovaných 

v různých strategických dokumentech chápající poradenství jako službu, která by měla 
být dostupná v průběhu celé životní dráhy) 

• Ostatní poradenská pracoviště na univerzitě (větší VŠ mají více poraden fungujících 
pod jednotlivými fakultami, některé VŠ mají zvlášť poradny pro různé formy 
poradenství – např. psychologickou poradnu, poradnu zaměřenou na profesní 
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poradenství, poradnu pro studenty se zvláštními potřebami atd.) Zde je nutné ve 
vztahu ke klientům, aby tato pracoviště fungovala ve vzájemné shodě. 

Pokud jde o  instituce mimo vysokou školu, spolupracují podle dosavadních zkušeností 
poradny aktuálně s níže uvedenými typy pracovišť: 

• Koncepční, strategická a výzkumná pracoviště typu Agentura Fondu rozvoje vysokých 
škol, Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ), Národní vzdělávací fond 
(NVF) atp., které vytvářejí podmínky pro činnost poraden a to různými formami 
podpory – grantovými výzvami (např. FRVŠ), informační podporou (např. výsledky 
výzkumů CSVŠ o populaci vysokoškolských studentů nebo kontinuální mapování 
uplatnitelnosti absolventů VŠ na trhu práce, výsledky šetření na veletrhu Gaudeamus), 
vzděláváním poradců (např. organizování konferencí a odborných seminářů) atd. 

• Pracoviště státní správy a samosprávy (Úřady práce, Krajské úřady atd.) 
• Personální agentury 
• Hospodářská komora a profesní organizace 
• Potencionální zaměstnavatelé 
• Expertní pracoviště  
• Studentské organizace (AIESEC, IAESTE, Studentská unie, studentské spolky) –

Spolupráce se může týkat např. pomoci při propagaci služeb poradny, společně 
pořádaných akcích, organizace praxí a stáží atd. 

 

Komplexnost potíží, se kterými se klienti mohou obracet na poradnu si může vyžadovat 
specializovanou službu, která překračuje možnost poradny – v takovém případě je klientovi 
poskytnutá podpora s využitím služeb externího pracoviště. Na specializovaná pracoviště se 
mohou obracet také sami pracovníci poradny se žádostí o odbornou konzultaci. Dle 
problematiky se mohou klienti nebo poradci obracet například na psychiatrickou ambulanci, 
poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy, logopedickou poradnu, právní poradnu, pedagogické 
centrum, občanskou poradnu, pracoviště specializovaná na problematiku zneužívání 
návykových látek, domácího násilí atd. 

Poradny by měly, při zamyšlení nad výhledem do budoucnosti, udržovat a prohlubovat 
spolupráci s výše uvedenými partnery, ale také využívat pro podporu své činnosti další a nově 
vzniklé instituce. Očekává se zvyšující poptávka po tzv. interkulturním poradenství, která 
souvisí s mobilitou studentů a zvyšujícím se počtem zahraničních studentů na našich 
vysokých školách – mnohdy z velmi odlišného kulturního prostředí. Dá se očekávat, že 
specifika práce s klienty z jiného sociokulturního kontextu (která souvisí např. s rozdílnými 
hodnotami, jiným pojetím genderu, různým vyjadřováním emocí, interpretací komunikace 
atd.) budou vyžadovat spolupráci s dalšími institucemi, a to zejména v prvních fázích 
zavádění interkulturního poradenství do standardu služeb poskytovaných poradnami VŠ. 

Jako rezervu ve spolupráci nutno považovat komunikaci poraden mezi sebou. V tomto 
ohledu třeba pozitivně ocenit například společný projekt poraden (Masarykovy univerzity 
a Vysokého učení technického v Brně). Podobný potencionál v sobě nese také spolupráce 
s poradenskými centry v zahraničí. Ta má v současné době podle dostupných zkušeností spíše 
podobu individuálních kontaktů jednotlivých pracovníků, případně stáží organizovaných 
v rámci projektů programu Leonardo da Vinci (např. ACADEMIA, stáže pořádané organizací 
CEDEFOP nebo nejnověji projekty VETPRO programu Leonado da Vinci). Je proto žádoucí 
vytvářet příležitosti pro dlouhodobou a systematickou spolupráci s obdobnými pracovišti 
v zemích EU. Další rezervy a potencionál pro zkvalitnění činnosti poraden možno hledat 
v užší spolupráci s Asociací vysokoškolských poradců. Za důležitou lze také považovat užší 
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spolupráci se středními školami (zejména v oblasti studijní orientace středoškolské mládeže). 
Pro zajištění kontinuity poradenských služeb je zcela nevyhnutelná spolupráce se školními 
poradenskými pracovišti na nižších úrovních vzdělávacího systému (pedagogicko-
psychologické poradny, školní psychologové, výchovní poradci atd.) a s Institutem 
pedagogicko-psychologického poradenství ČR coby systémového a koncepčního pracoviště 
pro poradenské služby v kompetenci MŠMT. 

Úvahy o potencionálních partnerech pro spolupráci jsou pouze prvním krokem – 
následovat by měla odpověď, jak tuto spolupráci (nejen formálně) nastavit tak, aby sloužila 
svému účelu, tj. zvyšování standardu poskytovaných služeb. Pro efektivní spolupráci 
s institucemi mimo VŠ je důležité jasné vymezení kompetencí v rámci samotné VŠ. Stává se 
totiž, že při oslovování partnerů nevystupuje VŠ navenek jednotně. Na straně poradny by tyto 
kompetence měly být jasně ukotveny ve statutu poradny. 

Pro optimalizaci spolupráce v rámci VŠ by byla důležitá diferenciace spolupráce podle 
typu studia (např. v oblasti profesního poradenství zaměření pozornosti na obory, kde hrozí 
nižší míra uplatnitelnosti atd.), dále zavedení poradenské problematiky do studijních plánů 
(průřezově nebo formou samostatných seminářů – např. v oblasti profesního poradenství 
seminář seznamující s procesem výběrového řízení atd.), větší důraz na propagaci 
jednotlivých poradenských služeb a jasné rozdělení kompetencí jednotlivých poradenských 
pracovišť na začátku studia (např. orientační setkání se studenty prvních ročníků se zástupci 
různých poradenských pracovišť působících na VŠ, studijního oddělení, pedagogů v roli 
mentorů atd.), větší spolupráce s pedagogy (např. jejich vzdělávání pro roli mentorů). 
 

10. Příklad dobré praxe 
 

Jako příklad dobré praxe uvádíme systém služeb pro studenty se specifickými 
potřebami na Technické univerzitě v Liberci. 
 

Na Technické univerzitě v Liberci (TUL) je podpora studentů se specifickými 
potřebami (a ZdP) zabezpečována prostřednictvím následujících tří vzájemně propojených 
souborů specializovaných služeb: 

 
1) Akademická poradna a poradna pro zpřístupňování studia lidem se zdravotním 
postižením poskytuje tyto poradenské a konzultační služby: 

• studijní poradenství a informace o možnostech studia na TUL v Liberci a dalších 
vysokých školách v ČR, 

• pedagogicko-psychologické a sociálně psychologické poradenství, 
• konzultace v případě zdravotních a sociálních problémů komplikujících studium, 
• základní sociálně-právní konzultace a informace o kompetencích orgánů působících 

v sociální oblasti, sociální poradenství, 
• profesní a kariérové poradenství, porady v oblasti efektivní sebeprezentace, 
• speciálně-pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika a poradenství, 
• sestavení, návrh a realizace individuálních vzdělávacích strategií, 
• zprostředkování zdravotně-sociální péče, osobní asistence aj. podpůrných služeb pro 

studenty se speciálními potřebami, 
• zpracování doporučení k žádostem o přijetí ke studiu, ev. k průběhu přijímacího 

řízení, 
• návrhy individuálních a rozvolněných studijních plánů, 
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• konzultace v oblasti řešení bezbariérovosti na TUL a též v oblasti koncipování 
a realizace služeb osobní asistence, dobrovolnictví aj. humanitárních aktivit. 

 
2) Speciální studovna, jež disponuje:  
-  vybavením, umožňujícím práci s textem a studium literatury studentům se smyslovým 
i tělesným postižením a SPU, což zahrnuje: televizní lupu pro zrakově postižené, PC se 
speciální klávesnicí pro tělesně postižené, spec. programy na skenování, načítací a odčítací 
programy, PC pro zrakově postižené a PC s programem „My voice“, umožňujícím hlasové 
ovládání počítače, a další ITC HW/SW;  
- zvukovou a digitální „knihovnou“, tzn. dle aktuálních potřeb studentů budovanou 
a průběžně doplňovanou škálou studijních textů převedených do zvukové a obrazové podoby 
na CD nosičích. 
 
3) Služby osobní asistence, technické podpory, popř. bezbariérového ubytování, k nimž 
patří: 
- služby osobní asistence pro studenty s těžkým funkčním postižením, kteří potřebují asistenci 
či podporu při některých činnostech – pohyb a orientace v areálu TUL, sebeobsluha, 
doprovod, obstarávání běžných záležitostí souvisejících se studiem a životem na TUL, 
asistence při studiu (zapisování přednášek apod.). Jde o tzv. rozšířenou studijní asistenci, 
nikoli o osobní asistenci ve smyslu zákona o sociálních službách, neboť TUL nemůže být 
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb; 
- půjčování, resp. využívání vybraných kompenzačních a lokomočních pomůcek; 
- ubytování v bezbariérové budově „H“ v centru Liberce, v níž se mj. nachází Univerzitní 
knihovna, speciální studovna, děkanáty pedagogické a hospodářské fakulty, učebny, 
pracoviště ITC, pracovny některých vyučujících a menza s kantýnou. 

 

11 . Hodnocení situace v poradenských službách na českých vysokých školách  
 
 Poradenské služby se během uplynulých dvaceti let staly nedílnou součástí činnosti 
veřejných a státních vysokých škol a začínají se uplatňovat i na soukromých vysokých 
školách. Než přistoupíme k výčtu silných a slabých stránek, uvedeme ještě několik stručné 
zhodnocení některých aspektů probíraných výše v jednotlivých kapitolách. 
 

Struktura poradenských služeb 
Nejčastějším typem poskytovaného poradenství na vysokých školách je psychologické 

a sociálně psychologické poradenství, následované profesním poradenstvím a studijním 
poradenstvím pro studenty všech forem studia. Ostatní typy jsou využívány méně než 
polovinou pracovišť. Je zřejmé, že jednotlivé typy poradenství jsou vzájemně kombinovány 
podle potřeby, ale i podle možností daného pracoviště. Pouze několik z nich se věnuje všem 
typům včetně dalších činností - (Informačně-poradenské centrum UK v Praze, Centrum 
informačních a poradenských služeb ČVUT Praha, Akademická poradna UTB ve Zlíně 
a Akademická poradna a poradna pro zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením 
TU v Liberci). Většinou je kombinace založena na různém podílu nejčastěji uváděných typů 
(tj. psychologického, profesního a studijního poradenství). Vzájemné podíly jsou dosti 
odlišné, Z jiných typů poradenství se uvádí nejčastěji např. psychoterapie, mentoring, 
partnerské soužití, podpora zdraví a zdravého životního stylu, prevence a zvládání stresu 
a některé další, méně zastoupené typy. 
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Velmi často se vyskytuje jako další náplň práce poraden vzdělávací a osvětová 
činnost, práce na grantech a projektech, propagace školy, organizování průzkumů uplatnění 
absolventů a navazování kontaktů s potenciálními zaměstnavateli studentů. Jen okrajově se 
pracoviště věnují organizování průzkumů trhu pracovních příležitostí. Ve své činnosti 
pracoviště nejvíce spolupracují s poradnami jiných vysokých škol příp. s jinými poradnami 
a stejné vysoké škole a dále s neziskovými organizacemi , se zaměstnavateli, se středními 
školami a nejméně často s úřady práce. 

Každý typ poradenství vyžaduje používání specifických metod práce. Nejvíce jsou 
používána následující metody: rozhovory, dotazníky, ankety, testy, studium dokumentace, 
letáky a publikace, semináře, on-line informační systém, telefonická komunikace, veletrhy, 
prezentace aj. 

Nejčastěji jsou využívány rozhovory (bez nichž se fakticky neobejde psychologické 
i profesní poradenství), hojně E-mailová a telefonická komunikace a letáky. Další metody 
jsou již vázány na příslušné typy poradenství – testy, pozorování a studium dokumentů 
zejména v psychologickém a profesním. Důležitým článkem činnosti je účast na veletrzích 
(Gaudeamus v Brně, Gaudeamus international v Praze, Aeduca v Olomouci, Academia 
v Bratislavě). veletrhy ve studijní a profesním. 

Informace o uplatnění absolventů 

Pracovníci poradenských center se shodují v tom, že více pozornosti je věnováno práci 
s uchazeči než s absolventy. Informace o absolventech navíc bývají dostupné spíše přes 
fakulty než přes poradenská pracoviště. Uchazeči mají možnost získat informace o uplatnění 
v jednotlivých oborech na dnech otevřených dveří, z internetu, eventuálně z výročních zpráv. 
Za zamyšlení jistě stojí fakt, že často chybí statistiky uplatnění absolventů a zpětná vazba od 
samotných absolventů. 

Problémy s průzkumy uplatnění absolventů a jejich využití mají řadu příčin. Vedoucí 
pracovníci poradenských středisek často nevědí o aktivitách ministerstva a vedení vysokých 
škol. Dotazníková šetření organizují fakulty/vysoké školy samostatně, není jednotná 
metodika, výsledky se nedají srovnávat a také nelze sledovat časový vývoj. S výsledky 
průzkumů následně není pracováno systémově. Chybí zde servisní úloha MŠMT. 

Při komunikaci s úřady práce chybí vysokým školám pravidelné informace, současný 
stav komunikace s ÚP je na slabé úrovni a převládá názor, že ÚP preferují při 
rekvalifikačních kurzech jiné subjekty než vysoké školy. 
 
 
Personální zabezpečení 
 
 Na většině vysokých škol se zdá být počet poradců neúměrně nízký vhledem k počtu 
studentů. Obecná norma neexistuje, je však zřejmé, že jeden poradce, byť dobře vzdělaný, 
nemůže být odborníkem v celém spektru očekávaných a požadovaných poradenských služeb. 
Logickým požadavkem se jeví  rozšíření úvazků nebo navýšení počtu zaměstnanců, což 
ovšem koliduje s napjatým rozpočtem vysokých škol, jehož výrazné navyšování nelze 
v nejbližších letech očekávat. Jistým a dosud málo vyzkoušeným řešením se jeví zapojení 
dobrovolných poradců, např. z řad studentů nejvyšších ročníků nebo doktorandů ve vhodných 
oborech. 
 Otázka personálního zabezpečení poraden úzce souvisí s otázkou kvalifikace a dalšího 
vzdělávání vysokoškolských poradců, které je věnován samostatný odstavec v následující 
kapitole. 
 
 

 18



Silné stránky 
  

• Nejkomplexnější služby poskytují: Informačně-poradenské centrum UK v Praze, 
Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT Praha, Univerzita Palackého 
v Olomouci a Akademická poradna a poradna pro zpřístupňování studia lidem se 
zdravotním postižením Technické uni verzity v Liberci. 

• Podpůrná centra realizující péči o handicapované studenty se na většině vysokých škol 
stala součástí poradenských center se širším zaměřením. V současnosti, kdy se na 
většině vysokých škol, zvláště s podporou grantů, integrace zdravotně 
znevýhodněných studentů stala realitou, se cílené grantové prostředky z MŠMT již 
postupně vytrácejí a předpokládá se, že podporu integrace zajistí školy z vlastních 
rozpočtů. Celkově lze konstatovat, že v případě vzdělávání a poradenství pro osoby se 
zdravotním postižením na vysokých školách jsou tyto služby u nás většinou na vyšší 
úrovni než v zahraničí. 

• Centra, která poskytují služby studentům se specifickými potřebami se navzájem znají, 
vědí o sobě. Pořádají pravidelně konference a jsou aktivní i v projektech Leonardo da 
Vinci, které umožňují pracovníkům poradenských center konfrontaci se situací 
v zahraničí. Poradci se dozvídají informace o dění na poli poradenství např. 
prostřednictvím NAEP, newsletter Vysokoškolské poradenství apod. K vzájemnému 
informování skouží i každoroční pořádání Evropského veletrhu 
pomaturitního a celoživotního vzdělávání v Brně (www.gaudeamus.cz) a Veletrh 
pomaturitního a celoživotního vzdělávání, Gaudeamus region Praha a Gaudeamus 
International,  pořádané od roku 2008 v Praze.  

• V květnu 2008 byla založena Asociace vysokoškolských poradců, která je 
dobrovolnou, nevládní, neziskovou, nezávislou organizací sdružující akademické 
pracovníky a další zaměstnance působící na vysokých školách, kteří poskytují studijní, 
psychologické, speciálně-pedagogické a profesní poradenství včetně dalších 
souvisejících poradenských, informačních a facilitačních služeb studentům vysokých 
škol, zájemcům o studium na VŠ a dalším klientům, jimž jsou uvedené služby určeny. 
Asociace je právnickou osobou s celostátní působností. Postupně si upevňuje své 
postavení. 

• Asociace vysokoškolských poradců vypracovala Etický kodex pracovníků 
vysokoškolské poradny. Jeho cílem je zaručit dodržování základních práv klientů 
a popsat zásady (principy) týkající se pracovníků vysokoškolských poraden při práci 
s klienty. Dokument má tyto oddíly: Nepředpojatost a nestrannost, Respekt, 
Diskrétnost, Odbornost, Bezplatnost, Jak podat stížnost, Kdy lze klienta odmítnout. 

 
Slabé stránky  
 

• Nedostatečné personální obsazení většiny poraden. 
• Absence celostátní koncepce vysokoškolského poradenství. 
• Absence standardů poradenské činnosti, které by zvýšily transparentnost práce 

poradců pro ty, kdo poradenské služby financují (vysoké školy, MŠMT). 
• Chybějící systém vzdělávání vysokoškolských poradců. 
• Obecně nízké povědomí o významu poradenství jak na vysokých školách, tak 

u státních orgánů a ve veřejnosti. 
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12. Náměty na podporu vysokoškolského poradenství 
Poradenství na vysokých školách se dostává do popředí zájmu studentů především 

v souvislosti se stále rozmanitější nabídkou studia i institucí (vysokých škol, VOŠ). Tento 
pozitivní jev má i své negativní stránky v tom, že se studenti někdy velmi těžko v nabídce 
orientují, potřebují jasné informace nejen o studiu, ale i o budoucím uplatnění – týká se to 
např. možností uplatnění bakalářů na trhu práce. Důležitosti nabývá i psychologicko-
pedagogické poradenství v průběhu studia, které se může týkat především zájemců 
z netradičních skupin populace. Na základě výše uvedených poznatků bY měly být 
zpracovány náměty na podporu vysokoškolského poradenství ze strany MŠMT, které by 
umožnily vysokým školám doplnit, co v poradenství dosud chybí, a systematicky rozvíjet, co 
funguje. 

Dlouhodobé záměry vysokých škol 
Na většinu vysokých škol velice kladně zapůsobilo zařazení kapitoly 3 „Trh práce 

a absolventi vysokých škol“ do struktury dlouhodobých záměrů vysokých škol. Aktivity 
v této oblasti se zatím omezují většinou jen na sledování  uplatnění absolventů toho kterého 
studijního programu na trhu práce. Je žádoucí, aby toto sledování bylo pojato komplexně 
a aby z této činnosti mohla škola opravdu profitovat, tj. získávat zpětné informace pro inovaci 
studijní nabídky. 

Pokud bychom se chtěli vydat stejným směrem jako ostatní země, byl by výstižnější 
a přínosnější název kapitoly „Vysokoškolské poradenství“, nebo ještě lépe „Péče o studenty“. 
Pojem vysokoškolského poradenství je významově užší, týká se studijního, profesního, 
pedagogicko-psychologického a psychologického poradenství. Do péče o studenty patří 
v podstatě i péče o jejich ubytování, stravování, studijní a podpůrné služby – knihovny, 
studovny, počítačové učebny, ale i volnočasové a sportovní aktivity, v některých zemích sem 
započítávají i službu o děti studentů, nebo parkovací místa vyhrazená pro studenty.  

Koncepce rozvoje vysokoškolského poradenství 
Jde-li o rozvoj vysokoškolského poradenství jako subsystému terciárního vzdělávání, 

nelze asi jinak, než se zamyslet nad jeho koncepcí a institucí, která by ji zaštiťovala. 
Optimální by bylo, kdyby monitorováním a koordinováním poradenských služeb na českých 
vysokých školách a sledováním tendencí ve světě byla pověřena některá instituce v úzké 
spolupráci s MŠMT. Nejosvědčenější metodou výměny zkušeností a informací mezi 
vysokoškolskými poradci se staly semináře. V současnosti na tomto poli působí Asociace 
vysokoškolských poradců Tuto asociaci je možno požádat spolupráci při vytváření zmíněné 
koncepce.  

Hodnocení kvality vzdělávacího procesu 
Hodnocení poradenských služeb včetně jejich přiměřeného zajištění by mělo být 

standardní součástí hodnocení kvality, a to jak vnitřního, tak vnějšího. 
 

Finanční prostředky pro rozvoj vysokoškolských poradenských služeb 
Za poslední 3 roky bylo schváleno jen velmi málo projektů z Fondu rozvoje vysokých 

škol zaměřených na rozvoj a inovaci vysokoškolských poraden (VUT: Inovace studijního 
a pedagogicko-psychologického poradenství, ČZU: Modernizace centra pedagogicko-
psychologického poradenství).  

Po vstupu do Evropské unie nebyly prostřednictvím ESF a Operačních programů 
(pokud lze zjistit) využity žádné prostředky pro rozvoj poradenských služeb na vysokých 
školách. V zahraničí (Dánsko, Finsko) přidělují ministerstva školství vysokým školám 
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finanční prostředky na poskytování poradenských služeb a je plně v kompetenci školy, kolik 
skutečně na tento účel vynaloží. Je to příklad k následování. 

Finanční zabezpečení chodu poradny je klíčové zejména z hlediska kontinuity a kvality 
práce. Hlavním zdrojem příjmů je rozpočet dané školy, časem však poradna může díky své 
činnosti získat i dodatečné zdroje: 
• od zaměstnavatelů za poskytování některých služeb, např. za zprostředkování a tisk 

inzerátů, za dopisy oslovující studenty atd.; 
• od studentů za určité služby; jedná se obvykle o nepatrné částky, např. za používání 

softwaru, testování atd. 
• z projektů, např. od MŠMT, z Fondu rozvoje vysokých škol, z programů Evropské unie 

atd. 
• formou sponzorských darů. 

 

Vzdělávání poradenských pracovníků 
V ČR existovala vzdělávací nabídka pro poradenské pracovníky na základních 

a středních školách v rámci pregraduálního a postgraduálního vzdělávání na pedagogických 
fakultách plus v rámci dalšího vzdělávání prostřednictvím kurzů a seminářů. To dnes již 
neplatí, ani jeden bakalářský nebo magisterský program tohoto zaměření není v nabídce 
veřejných vysokých škol. Odborné vzdělávání výchovných poradců je tedy možné pouze 
v rámci kvalifikačních (specializačních) programů celoživotního vzdělávání. 

Předepsanou kvalifikací poradenských pracovníků na základních a středních školách 
je podle § 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. pro osoby zařazené v systému školy na 
funkční místo výchovný poradce absolvování specializačního vzdělávacího programu pro 
výchovné poradce. Studiem získává jeho absolvent specializaci v základním oboru zaměřenou 
na oblast pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Studium musí být dotováno min. 
250 vyučovacími hodinami (tj. zpravidla čtyřsemestrový program, probíhající kombinovanou 
formou). Obecným požadavkem k přijetí je vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, 
některé fakulty vyžadují i pedagogickou praxi (alespoň 1-2 roky). Studium je zakončeno 
závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce, úspěšný absolvent získá osvědčení pro 
práci výchovného poradce. Cena těchto vzdělávacích programů se pohybuje v rozmezí 14–24 
tis. Kč, lze ale předpokládat, že v naprosté většině případů hradí školné zaměstnavatel, tj. 
škola, na které dotyčný poradce působí. Některé fakulty nabízejí i programy pro školní 
metodiky prevence, školní psychology či školní speciální pedagogy (např. Pedagogická 
fakulta UK v Praze). 

Dosažením předepsané kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání však další 
vzdělávání poradenských pracovníků nekončí. Je nutné si neustále doplňovat znalosti, 
vyměňovat si zkušenosti, sledovat nové trendy. K tomuto účelu slouží různé semináře, kurzy, 
konference a různá setkání poradenských pracovníků, pořádané organizacemi jako je 
Asociace výchovných poradců či Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR. 
Vzdělávání poradenských pracovníků je také součástí systémového projektu VIP Kariéra: 
v nabídce je jak prezenční forma vzdělávání (zajišťuje IPPP), tak e-learningová forma 
(zajišťuje NÚOV). Výhodou e-learningového vzdělávání jsou nízké náklady a široká 
dostupnost. 

Pokud jde o vzdělávání vysokoškolských poradců, schůdnou cestou se jeví rovněž 
kratší kurz v kategorii celoživotního vzdělávání, který by mohl buď navazovat na výše 
popsaný kurz pro poradce na základních a středních školách, nebo byl jeho modifikací. Obsah 
kurzu by bylo možno připravit ve spolupráci s Asociací vysokoškolských poradců. Finanční 
podporu by mohlo poskytnout MŠMT formou rozvojového projektu.  
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Poradci na vysokých školách by rovněž ocenili, kdyby se podařilo prosadit vznik 
nového „Institutu poradenství“, v rámci něhož by působili poradci-profesionálové, kteří by 
trvale rozvíjeli systém poskytování poradenských služeb v ČR, včetně vzdělávání poradců.  
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Příloha 1. 

Informace o jednotlivých vysokoškolských poradnách  
U jednotlivých škol jsou uvedeny: název poradny, adresa, vedoucí, kontaktní osoba,  
telefon, email, webové stránky, provozní doba, poskytované služby. 
(Stav červenec 2009) 

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY 
01 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ 
Adresa: Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 
Web: http://www.amu.cz/studium  
PORADNU NEMÁ 
 
02 AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ UMĚNÍ 
Adresa: U Akademie 4, 170 22 Praha 7 
Web: www.avu.cz , http://www.avu.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=149  
PORADNU NEMÁ 
 
03 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA 
INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ 
Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol 
Vedoucí úseku: Ing. Daniel Novák, CSc. 
Kontaktní osoba: Jitka Schlaichertová 
Telefon: +420 224 384 028 
Email: jirasko@sic.czu.cz  
Web: www.ic.czu.cz     
Provozní doba: (Konzultace pro studenty): pondělí 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, středa   9.00 – 
12.00, 13.00 – 16.00, pátek    9.00 – 12.00, (mimo uvedenou dobu: tel. 224 384 025/002) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:  

• svými informačními službami podporuje především pedagogickou 
a vědeckovýzkumnou činnost univerzity a posluchačům pomáhá při plnění studijních 
úkolů 

• provozuje on-line poradenské služby studentům: http://opossum.itchy.cz 
 
PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO STUDENTY ČZU SE SPECIÁLNÍMI 
POTŘEBAMI 
Adresa: Kamýcká 12/89, 165 21 Praha 6 – Suchdol (kolej F) 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 
Telefon: +420 606 245 875 
Email: krahulcova@ivp.czu.cz  
Web: www.ivp.czu.cz   
Provozní doba: Během akademického roku každou středu 9.00 – 12.00 (objednání předem 
telefonicky či emailem doporučeno) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• poskytuje studijní, edukační a profesní poradenství, a to jak zájemcům se zdravotním 
postižením o studium na ČZU, tak studentům na ČZU se zdravotním postižením 
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• poskytuje speciální intervence pro studenty ČZU se zrakovým, sluchovým a řečovým 
postižením 

• zajišťuje tlumočnické služby pro neslyšící studenty ČZU 
• organizuje kurzy prostorové orientace na ČZU pro nevidomé studenty ČZU 
• poskytuje speciální intervence pro studenty ČZU se specifickými poruchami učení 

a pro studenty ČZU s chronickým onemocněním 
• iniciuje odstraňování architektonických bariér na ČZU pro zpřístupnění studia na ČZU 

studentům s omezenou mobilitou 
• zajišťuje asistenční služby pro studenty ČZU s omezenou mobilitou (doprovod, 

spolubydlení, tutoring, asistence při studiu) 
• spolupracuje s pracovníky pověřenými na jednotlivých fakultách, vysokoškolských 

ústavech a v dalších součástech ČZU, podporou studia studentů se speciálními 
potřebami, jakož i s pracovníky studijních oddělení ČZU 

 
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PŘI KATEDŘE PSYCHOLOGIE PEF ČZU 
Adresa: Provozně – ekonomická fakulta, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol 
Vedoucí úseku: PhDr. Pavla Rymešová 
Kontaktní osoba: Ludmila Jindrová 
Telefon: +420 224 382 318 
Email: s_kps@pef.czu.cz    
Web: zabezpečený přístup pouze pro studenty ČZU 
Provozní doba: (dle předchozí telefonické či emailové dohody) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• psychologické individuální poradenství pro všechny fakulty a instituty ČZU 
 
04 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
CENTRUM INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB ČVUT (CIPS) 
Adresa: CIPS, Bechyňova 3, Praha 6 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: Mgr. Taťána Cihlářová 
Telefon: +420 224 358 461 
Email: cips@victoria.cvut.cz  
Web: http://www.cvut.cz/cs/pc   
Provozní doba: pondělí - čtvrtek 9.00 – 18.00, pátek 9.00 – 14.00 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• veškeré informace o studiu a dění na ČVUT pro studenty a zájemce o studium (letáky, 
brožury, studentské noviny, časopisy) 

• informace pro mimoškolní život (vzdělávání, volný čas, cestování, brigády, práce 
v zahraničí, zdraví, kultura, pomoc v krizi) 

• odborné poradny pro individuální pomoc: studijní, psychologická, sociálně-právní, 
duchovní, poradna pro handicapované 

• besedy, semináře, přednášky a workshopy 
 
STUDIJNÍ PORADNA 
Kontaktní osoba: Mgr. Taťána Cihlářová 
Telefon: +420 224 358 462 
Email: cihlaro@vc.cvut.cz  
Provozní doba: po předchozí telefonické či emailové domluvě 
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PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
Kontaktní osoba: PhDr. Vendula Junková (odborná psychologická pomoc), Eva Helebrantová 
(poradce v oblasti osobního rozvoje) 
Telefon: +420 224 358 461 - 5 
Email: junkova@vc.cvut.cz , helebran@vc.cvut.cz  
Provozní doba: úterý 9.00 – 12.00 (nutné objednat se předem), středa, čtvrtek 9.00 – 12.00 
 
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA 
Kontaktní osoba: Pavlína Mařasová 
Telefon: +420 224 358 461 – 5 
Email: jurista@vc.cvut.cz  
Provozní doba: středa 15.00 – 18.00 
 
DUCHOVNÍ PORADNA 
Kontaktní osoba: Vladimír Slámečka 
Telefon: +420 603 713 363 
Email: slamecka@vc.cvut.cz  
Provozní doba: čtvrtek 16.00 – 19.00 
 
PORADNA PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI 
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Čalkovská 
Telefon: +420 224 358 463 
Email: handicap@vc.cvut.cz  
Provozní doba: úterý 9.00 – 12.00 (jindy po telefonické domluvě) 
 
KARIÉRNÍ CENTRUM PŘI ČVUT 
Adresa: CIPS, Bechyňova 3, Praha 6 
Vedoucí úseku: Ing. Ilona Prausová 
Kontaktní osoba: Veronika Lobreisová 
Telefon: +420 224 353 427, +420 224 353 427 
Email: kariera@cvut.cz  
Web: www.kariernicentrum.cz  
Provozní doba: (po předchozí telefonické či emailové domluvě) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• pomoc se startem kariéry 
• pomoc firmám kontaktovat talentované studenty 
• pořádání seminářů na rozvoj soft-skills (time management, neverbální komunikace, 

prezentační dovednosti, společenské chování, aj.) 
• příprava exkurzí a stáží v podnicích 
• nabídka poradenství (příprava na pohovor, CV, volba povolání 

 
PORADENSKÉ A NÁBOROVÉ CENTRUM ČVUT FEL 
Adresa: Elektrotechnická fakulta ČVUT, Technická 2, Praha 6 (blok A3) 
Vedoucí úseku: Otakar Vlček 
Web: http://feld.cvut.cz/psps  
 
STUDIJNÍ PORADENSTVÍ PRO STÁVAJÍCÍ STUDENTY 
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Bílek, CSc. 
Telefon: +420 224 352 360, +420 224 353 400 
Email: bilek@fel.cvut.cz  
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Provozní doba: pondělí, středa 9.00 - 11.00 hodin 
 
STUDIUM V ZAHRANIČÍ (LLP ERASMUS), STUDIJNÍ PORADENSTVÍ, 
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 
Kontaktní osoba: Otakar Vlček 
Telefon: +420 224 352 360 
Email: vlce@fel.cvut.cz  
Provozní doba: denně 8.00 - 16.00 
 
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO STUDENTY FAKULTY DOPRAVNÍ ČVUT 
Adresa: Dopravní fakulta ČVUT, Horská 3, Praha 2 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: PhDr. Jana Šmolíková 
Telefon: +420 224 359 190 
Email: smolikova@fd.cvut.cz  
Web:  http://www.fd.cvut.cz/ruzne/psychologicka-poradna.html  
Provozní doba: středa 9.00 – 11.30, (schůzku v jiném termínu je možné domluvit telefonicky 
či prostřednictvím emailu) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• pomoc při adaptačních obtížích při zahájení studia 
• zjišťování studijních předpokladů (intelektových schopností), osobnostních vlastností 

a zaměření 
• pomoc při studijních nesnázích a neúspěchu 
• přetrvávající specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie) 

 
05 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ 
Adresa: Beethovenova 2, 662 15 Brno 
Web: http://www.jamu.cz , http://www.jamu.cz/studium/, http://difa.jamu.cz/, 
http://hf.jamu.cz/studium/   
PORADNU NEMÁ 
 
06 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JU 
Adresa: Zemědělská fakulta JU, Studentská 13, 370 05 České Budějovice 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: doc. Ing. Bohumila Voženílková, CSc. 
Kontaktní osoba: doc. Ing. Bohumila Voženílková, CSc., Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D. 
Telefon: +420 389 032 438 
Email: vozenil@zf.jcu.cz  
Web: www.zf.jcu.cz  
Provozní doba: (po předchozí telefonické či emailové domluvě) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• Poradenské pracoviště působí v rámci fakulty a nabízí nejen studijní orientaci pro 
uchazeče o studium a studenty, ale také profesní poradenství. 

• Z dalších aktivit je to pořádání Dne otevřených dveří při ZF JU, pravidelná prezentace 
na veletrhu Gaudeamus, stálý kontakt s českými i zahraničními firmami a podílení se 
na grantech. 

• Jako metody práce využívá poradenský úsek semináře, workshopy, jednotný 
elektronický systém, účast na veletrzích a tištěnou propagaci . 
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• Cílovými skupinami jsou uchazeči o studium, studenti, absolventi, zaměstnanci, 
studijní oddělení fakulty a zahraniční uchazeči o studium. 

• Nástrojem propagace je především fakultní web, web poradenského pracoviště, tištěné 
letáky a upoutávky ke stálým službám i jednorázovým akcím. 

• Aktivity profesního poradenství se zaměřují formou rozhovoru především na uchazeče 
o studium 

 
VYSOKOŠKOLSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA JU 
Adresa: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 5 (budova Pedagogické fakulty JU) 
371 15 České Budějovice 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: PhDr. Olga Jílková 
Telefon: +420 387 773 245 
Email: jilkova@pf.jcu.cz  
Web: www.pf.jcu.cz  
Provozní doba: (dle předchozí telefonické či emailové domluvy) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• psychologické poradenské služby a psychoterapeutická pomoc 
• studentům, jejich rodičům, zaměstnancům. 
• adaptace na vysokoškolské studium 
• pomoc při studijních nesnázích, zjišťování studijních předpokladů,  
• informace o studijních návaznostech 
• sebepoznávání a seberealizace 
• pomoc při řešení různých psychických obtíží, v partnerských vztazích, při zvládání 

závislostí 
• pomoc v otázkách uplatnění na trhu práce, při vyplňování vstupních 
• dotazníků a instruktáže pro vstupní rozhovor. 

 
07 MASARYKOVA UNIVERZITA 
PORADENSKÉ CENTRUM MU 
Adresa: Komenského nám. 2, 662 43 Brno 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: Mgr. Šárka Karmazínová 
Telefon: +420 549 494 599 
Email: pcentrum@rect.muni.cz  
Web: www.rect.muni.cz/pcentrum  
Provozní doba: (dle předchozí telefonické či emailové domluvy) 
 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• studijní poradenství 
• profesní poradenství 
• psychologické poradenství 
• právní poradenství 

 
STŘEDISKO PRO POMOC STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI NÁROKY 
Adresa: Botanická 68A, 602 00 Brno 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: PhDr. Petr Peňáz 
Telefon: +420 549 491 105 
Email: penaz@ics.muni.cz  
Web: http://www.muni.cz/teiresias, http://www.teiresias.muni.cz/ 
Provozní doba: (konzultační hodiny) pondělí – pátek 9.00 – 18.00 
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 POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 
• psychologické a sociálně-psychologické poradenství 
• logopedické poradenství 
• právní a profesní poradenství 
• informační a organizační služby v oblasti sociální a komunikační inkluze 

 
08 MENDELOVA LESNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V BRNĚ 
PORADENSKÉ CENTRUM PRO STUDENTY 
Adresa: Institut celoživotního vzdělávání MZLU, Zemědělská 1, 613 00 Brno 
Vedoucí úseku: Ing. Pavel Máchal, CSc. 
Kontaktní osoba: PhDr. Jana Čihounková 
Telefon: +420 545 135 221 
Email: cihounko@mendelu.cz  
Web: http://www.icv.mendelu.cz/cz/poradenske_centrum  
Provozní doba: dle předchozí telefonické či emailové dohody 
 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• profesní a psychologické poradenství 
 
09 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 
PYRAMIDA - CENTRUM PODPORY STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI 
POTŘEBAMI 
Adresa: Bráfova 3, 701 03 Ostrava 1 
Vedoucí úseku: ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. 
Kontaktní osoba: Markéta Vaisarová 
Telefon: +420 597 091 234 
Email: marketa.vaisarova@osu.cz  
Web: http://pyramida.osu.cz  
Provozní doba: pondělí – čtvrtek 8.00 – 11.00, 12.00 – 15.00, pátek 8.00 – 11.00, 12.00 – 
14.00 
 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 
PODPORA UCHAZEČŮM O STUDIUM: 

• poskytování informací o možnostech studia, přijímacího řízení, 
• organizace informačních seminářů pro uchazeče 
• organizace přípravných kurzů ke studiu ad. 

PODPORA STUDENTŮM: 
• pedagogické poradenství, 
• zprostředkování tlumočnických a asistenčních služeb, 
• zpřístupňování studijních materiálů v potřebných formátech, 
• zápůjční služba speciální techniky ad. 

AKTIVITY PRO ZAMĚSTNANCE OU: 
• kurzy znakového jazyka, 
• odborné semináře a školení, 
• individuální poradenství. 
 

ON-LINE CENTRUM ZNAKOVÉHO PŘEKLADU 
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10 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 
UNIVERZITNÍ PORADENSKÉ CENTRUM 
Adresa: Obchodně podnikatelská fakulta SU v Karviné, Na Vyhlídce 1078, 735 06 Karviná 
Vedoucí úseku: Lucie Brumovská 
Kontaktní osoba: Lucie Brumovská, Monika Pohludková, Martina Melicharová 
Email: monika.pohludkova@opf.slu.cz , martina.melicharova@opf.slu.cz  
Web: http://www.opf.slu.cz/upc/ 
Provozní doba: pondělí 15.00 – 16.30, úterý 9.00 – 11.00, čtvrtek 10.30 – 12.30, pátek po 
dohodě 
 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• psychologické poradenství 
• poradenství pro vysokoškolské studium v ČR a zahraničí 
• poradenství v oblasti celoživotního vzdělávání 

 
11 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 
AKADEMICKÁ PORADNA A PORADNA PRO ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ STUDIA 
LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
Centrum dalšího vzdělávání 
Adresa: Studentská 2, 461 17 Liberec 1 
Vedoucí úseku: PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D. 
Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Pospíšilová 
Telefon: +420 485 355 106 
Email: libor.novosad@tul.cz , iveta.pospisilova@tul.cz  
Web: http://www.tul.cz/hledat.php?vyraz=+akademick%E1+poradna&lang=  
Provozní doba: (po předchozí telefonické či emailové domluvě) pondělí – pátek 8.30 – 13.30 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• studijně-informační poradenství 
• pedagogicko-psychologické a sociálně-psychologické poradenství 
• základní sociálně-právní konzultace 
• sociální práce 
• profesní a kariérové poradenství 
• speciálně-pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika a poradenství 
• návrhy a realizace individuálních vzdělávacích strategií 
• pomoc při řešení studijních problémů v souvislosti se zdravotním či sociálním 

znevýhodněním 
• zprostředkování podpůrných služeb pro studenty s handicapem 

 
12 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ 
PORADENSKÉ CENTRUM UHK 
Adresa: Hradecká 1227/4 (budova č. 3) 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Juklová 
Telefon: +420 493 331 380 
Email: katerina.juklova@uhk.cz  
Web: http://pdf.uhk.cz/poradenskecentrum/  
Provozní doba: (dle dohody) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 
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• informační služby (o existujících zařízeních, odbornících pracujících ve výše 
uvedených oborech) 

• studijní poradenství 
• právní poradenství 
• psychologické poradenství 
• péče o handicapované studenty (pomoc ve smyslu jejich integrace do skupiny) 

 
AUGUSTIN - STŘEDISKO PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI 
POTŘEBAMI 
Adresa: Hradecká 1227/4 (budova č. 3) 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: Mgr. Lucie Misařová 
Telefon: +420 493 331 332 
Email: lucie.misarova@uhk.cz  
Web: www.uhk.cz/augustin  
Provozní doba: pondělí – pátek 7.30 – 16.00 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• poradenství v otázkách studia a metodiky odborné práce pro studenty a uchazeče se 
specifickými potřebami , se zvláštní pozorností ke studentům prvních ročníků 

• poradenství pro akademické pracovníky a spolupráce se zainteresovanými subjekty 
• zprostředkování psychologické, sociálně rehabilitační a sociálně právní péče 
• poradenství v oblasti tlumočnických služeb pro sluchově postižené 
• spolupráce s organizacemi pro smyslově, tělesně a zdravotně postižené 

 
13 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ  
     V ÚSTÍ NAD LABEM 
UNIVERZITNÍ PORADENSKÉ CENTRUM 
Adresa: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem 
Vedoucí úseku: Mgr. Šárka Machátová 
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bambulová 
Telefon: +420 475 282 343 
Email: upc@rt.ujep.cz  
Web: http://upc.ujep.cz  
Provozní doba: pondělí, úterý, čtvrtek 14.00 – 15.30, středa 8.00 – 12.00 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• poradenství studijně orientační 
• poradenství studijní 
• poradenství psychologické 
• poradenství profesní 

 
14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE 1. LF UK (KLINICKÉ PRACOVIŠTĚ 
CENTRA ADIKTOLOGIE) 
Fakulta: 1. lékařská fakulta 
Adresa: Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 
Vedoucí úseku: Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vondráčková 
Telefon: +420 224 965 097, +420 776 260 551  
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Email: ambulance@adiktologie.cz  
Web: www.adiktologie.cz  
Provozní doba: (dle předchozí telefonické či emailové domluvy) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• informační servis včetně internetového poradenství 
• individuální poradenství a psychoterapie 
• poradenství pro rodinné příslušníky či osoby blízké 
• párové, rodinné poradenství a terapie 
• krizová intervence 
• diagnostika 

 
AKADEMICKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PŘI KATEDŘE PEDAGOGICKÉ 
A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK 
Fakulta: Pedagogická fakulta 
Adresa: Myslíkova 7, Praha 1 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 
Telefon: + 420 221 900 544 
Email: trpisovskad@quick.cz  
Web: http://web.pedf.cuni.cz/kpsp  
Provozní doba: (po předchozí domluvě telefonicky či emailem) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• individuální psychologické poradenství při problémech trvalejšího rázu 
• pomoc při řešení osobní, sociální a studijní krize a komplikací 
• trénink schopnosti sebepoznání, autoregulace a sebeutváření 
• pomoc absolventům a postgraduálním studentům při adaptaci na učitelskou praxi a při 

řešení některých specifických edukačních problémů z praxe také pro posluchače PřF 
UK, MFF UK a DAMU 

 
CENTRUM PODPORY STUDIA ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH  
NA UK - LABORATOŘ CAROLINA PŘI MFF UK 
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta 
Adresa: Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1 
Vedoucí úseku: RNDr. Rudolf Kryl 
Kontaktní osoba: Mgr. Miloš Šmíd 
Telefon: +420 221 914 321 
Email: carolina@braille.mff.cuni.cz  
Web: http://carolina.mff.cuni.cz  
Provozní doba: pondělí – čtvrtek 8.30 – 20.00, pátek 8.30 – 17.00 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• odborné konzultace 
• braillský i černotiskový tisk a digitalizace učebních textů – obstarávání studijních 

materiálů v elektronické formě (od nakladatelů, skenování, formátování ad.) 
• kurzy i samostatná práce v laboratoři se speciálním vybavením 

 
INFORMAČNĚ-PORADENSKÉ CENTRUM UK 
Adresa: Celetná 13, 116 36 Praha 1 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: PhDr. Hana Urychová 
Telefon: +420 224 491 892 
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Email: ipc@ruk.cuni.cz  
Web: www.ipc.cuni.cz  
Provozní doba: pondělí – čtvrtek 9.00 – 18.00, pátek 9.00 – 16.00 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• studium na Univerzitě Karlově 
• přijímací řízení ke studiu na Univerzitu Karlovu 
• možnosti studia v zahraničí 
• možnosti studia zahraničních studentů na UK 
• informace pro absolventy studia na Univerzitě Karlově 
• celoživotním vzdělávání 

 
PROFESNÍ PORADNA 
Adresa: Školská 13a, Praha 1 
Kontaktní osoba: PhDr. Hana Urychová 
Telefon: +420 224 491 892 
Email: Hana.Urychova@ruk.cuni.cz  
Provozní doba: úterý 15.00 – 16.30 (doporučeno objednat se telefonicky) 
 
PORADNA PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY 
Adresa: Školská 13a, Praha 1 
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Beerová 
Email: counsel@ruk.cuni.cz  
Provozní doba: pondělí 15.00 – 16.00 (doporučeno objednat se emailem) 
 
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
Adresa: Školská 13a, Praha 1 
Kontaktní osoba: PhDr. Vendula Junková 
Telefon: +420 221 619 676 
Email: Vendula.Junkova@ff.cuni.cz  
Provozní doba: středa 14.00 – 17.00, pátek 9.00 – 11.00 (doporučeno objednat se telefonicky) 
 
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA 
Adresa: Školská 13a, Praha 1 
Kontaktní osoba: Pavla Špinarová 
Telefon: +420 222 232 452 
Email: Pavla.Spinarova@aa.mpsv.cz  
Provozní doba: čtvrtek 15.00 – 16.30 (doporučeno objednat se telefonicky) 
 
KANCELÁŘ PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI 
Adresa: Celetná 13, 116 36 Praha 1 
Kontaktní osoba: Alice Rytychová, Dis. 
Telefon: +420 224 491 604 
Email: ipc@ruk.cuni.cz  
Provozní doba: (po předchozí telefonické domluvě) 
 
VÝDEJNÍ CENTRUM PRŮKAZŮ (STUDENT, ZAMĚSTNANEC, EXTERNÍ 
UŽIVATEL SLUŽEB UK) 
Adresa: Celetná 13, 116 36 Praha 1 
Kontaktní osoba: Bc. Vladimír Pohorecký 
Telefon: +420 224 491 772 
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Email: vladimir.pohorecky@ruk.cuni.cz  
Provozní doba: pondělí – čtvrtek 9.00 – 18.00, pátek 9.00 – 16.00 
 
MEDIATÉKA JAZYKOVÉHO CENTRA FF UK 
Fakulta: Filozofická fakulta 
Adresa: nám. J.Palacha 2, 116 38 Praha 1 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: PhDr. Daniela Janáková, CSc. (místnost č. 422) 
Mgr. Marie Doležalová (místnost č.422) 
Telefon: +420 221 619 238 
+420 605 453 876 
Email: mediateka@ff.cuni.cz , daniela.janakova@ff.cuni.cz , marie.dolezalova@ff.cuni.cz  
Web: http://jc.ff.cuni.cz/mmp/mmp.htm  
Provozní doba: (místnost č. 421), pondělí - 9.10 – 14.00 výuka neslyšících angl., 14.30 – 
16.00 individuální výuka angl. pro vícečetně handicapované studenty, středa - 13.30 – 15.00 
konzultace pro aspiranty oboru speciální didaktika, čtvrtek - 9.10 – 12.30 výuka neslyšících 
studentů angl., 12.30 – 14.00 konzultace(přednostně pro nevidomé a handicapované studenty) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• konzultace ohledně cizojazyčného studia pro nevidomé, neslyšící a vícečetně 
handicapované studenty 

• výuka angličtiny pro neslyšící a nevidomé studenty 
• jazykové programy ve znakové řeči a titulkované celovečerní filmy pro neslyšící 

studenty, anglické audio knihy a hybridní učebnice pro nevidomé studenty 
• metodické poradenství a odborná literatura pro studenty a učitele 

 
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PŘI KATEDŘE 
SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 
Fakulta: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové 
Adresa: Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové 
Vedoucí úseku: MUDr. Lubomír Hadaš, PhD. 
Kontaktní osoba: MUDr. Lubomír Hadaš, PhD., PhDr. Mariana Bažantová 
Telefon: +420 495 816 415 
Email: socials@lfhk.cuni.cz  
Web: http://www.lfhk.cuni.cz/soclek/help.htm  
Provozní doba: čtvrtek 9.00 – 16.00 (po předchozí telefonické domluvě) 
 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 
Poradna je primárně určena medikům LF UK, sekundárně uchazečům o studium 
na LF HK, pracovníkům fakulty a případně i dalším zájemcům. 

• neúspěšnost ve studiu, adaptace na studium, studijní styl 
• pedagogicko-psychologické poradenství 
• poruchy sebehodnocení a emotivity, nespokojenost sám se sebou 
• intra- a interpersonální konflikty, zátěžové situace 
• životní styl, formování životní filozofie 
• konzultace o komunikaci s nemocným, pocity dehumanizace medicíny 

 
 
PORADENSKÉ CENTRUM PRO STUDENTY UK HTF SE SPECIFICKÝMI 
POTŘEBAMI 
Fakulta: Husitská teologická fakulta UK 
Adresa: Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 
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Vedoucí úseku a kontaktní osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 
Telefon: +420 241 733 131 
Email: krahulcovab@htf.cuni.cz  
Web: http://www.htf.cuni.cz/HTF-130.html  
 
PORADNA PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI A STUDENTY ZE 
ZAHRANIČÍ 
Kontaktní osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. (místnost L106) 
Provozní doba: pondělí 10.00 – 16.00 (v jiném čase po předchozí domluvě) 
 
PORADNA PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
(SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ) 
Kontaktní osoba: doc. PaedDr. Olga Zelinková,CSc. (místnost L105) 
Provozní doba: pátek (čas dle předchozí dohody) 
 
INFORMAČNÍ CENTRUM O NÁBOŽENSTVÍ A SEKTÁCH 
Kontaktní osoba: PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD. (místnost L107) 
Provozní doba: středa 8.30 – 10.00 (v jiném čase po předchozí domluvě) 
 
PORADNA PRO STUDENTY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM A OMEZENÍM 
MOBILITY 
Kontaktní osoba: PaedDr. Miroslava Štréblová, CSc. 
Provozní doba: pondělí 13.00 – 14.00 (v jiném čase po předchozí domluvě) 
 
KONZULTAČNÍ a  PORADENSKÁ ČINNOST SE ZAMĚŘENÍM NA 
POSTPENITENCIÁRNÍ PROBLEMATIKU 
Kontaktní osoba: Mgr. Aleš Jaluška 
Provozní doba: druhý a čtvrtý pátek v měsíci 
 
PORADNA PRO STUDENTY S HANDICAPEM PŘI KATEDŘE SPECIÁLNÍ 
PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK 
Fakulta: Pedagogická fakulta UK 
Adresa: M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
Vedoucí úseku: Doc. PaedDr. Radka Wildová, PhD. 
Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Lea Květoňová 
Telefon: +420 221 900 246 
Email: lea.kvetonova@pedf.cuni.cz  
Web: http://userweb.pedf.cuni.cz/ksppg/poradna/  
Provozní doba: pondělí 10.00 – 12.00, (jiný termín dle telefonické či emailové domluvy) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• všeobecné a profesní poradenství pro zdravotně postižené studenty 
• konzultace o možnostech modifikace či tvorbě individuálního studijního programu 
• tlumočení přijímacích a dílčích zkoušek (v rámci možností i přednášek) do znakové 

řeči ad. 
• zajišťování textů k přijímacím a dílčím zkouškám pro zrakově postižené studenty 
• zajišťování speciálních pomůcek pro zdravotně postižené studenty 

 
PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHOTERAPEUTICKÁ PORADNA PŘI ÚSTAVU PRO 
HUMANITNÍ STUDIA V LÉKAŘSTVÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V PRAZE 
Fakulta: 1. lékařská fakulta UK 
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Adresa: Karlovo náměstí 40 (Faustův dům), 128 00 Praha 2 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD. 
Telefon: +420 732 482 266 (pro individuální konzultace) 
Email: ingrid.hanusova@lf1.cuni.cz  
Web: http://volny.cz/uhsl/index.htm  
Provozní doba: pondělí 13.00 – 15.00 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• orientace na klinickou psychologii, psychodiagnostiku a psychoterapii 
• individuální psychoterapie i skupinový psychologický výcvik 
• řešení osobních problémů, sebepoznání 
• řešení problémů v partnerských, manželských, rodinných či generačních vztazích 
• pomoc při adaptaci na vysokoškolské studium, řešení studijních a motivačních 

problémů 
 
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 2. LF UK 
Fakulta: 2. lékařská fakulta UK 
Adresa: V úvalu 84, 150 18 Praha 5 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: Doc. PhDr. Jana Kocourková 
Telefon: +420 224 433 428 
Email: jana.kocourkova@lfmotol.cuni.cz  
Provozní doba: čtvrtek 13.00 – 16.00, (další termín dle předchozí domluvy) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• prevence psychických selhání studentů 2. LF UK v průběhu studia, zaměření na 
zlepšení jejich psychosociální adaptace v oblasti studijní i v jiných oblastech osobního 
života 

• pomoc při utváření optimálního modelu studia 
• nácvik zvládání zátěže a stresu při studiu i pozdějším výkonu lékařské profese 
• zaměření na zlepšení porozumění budoucích lékařů ve vztahu k pacientům 
• psychologická a psychoterapeutická pomoc v krizích a adaptačních selháních studentů 

a absolventů v oblasti osobní, partnerské i rodinné, při překonávání deprese, 
úzkostnosti, jídelní patologie ad. problémů 

 
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA FAF UK V HRADCI KRÁLOVÉ PŘI KATEDŘE 
SOCIÁLNÍ A KLINICKÉ FARMACIE 
Fakulta: Farmaceutická fakulta UK 
Adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: PhDr. Vladimír Fabera, CSc. 
Telefon: +420 495 067 491 
Email: fabera@faf.cuni.cz  
Provozní doba: (dle předchozí telefonické či emailové domluvy) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• psychologická diagnostika, strukturování rozumových schopností a osobnosti 
• pomoc při adaptaci studentů na VŠ studium, při snížené sebedůvěře, emocionální 

labilitě, nedostatku motivace 
• pomoc v problematice partnerských vztahů a při volbě povolání 
• trénink tolerance k zátěžovým situacím, schopnosti navazovat kontakty 
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PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO VYSOKOŠKOLÁKY PŘI FF UK 
Fakulta: Filozofická fakulta UK 
Adresa: Celetná 20, Praha 1 (1.patro, č. 142 a) 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: PhDr. Vendula Junková 
Telefon: +420 221 619 676 
Email: vendula.junkova@ff.cuni.cz  
Web: http://poradna.ff.cuni.cz/  
Provozní doba: (vždy po telefonické domluvě) úterý 13.00- 15.00, čtvrtek 10.00 -12.00 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• pomoc s problémy adaptace na VŠ 
• partnerské a interpersonální vztahy, sebepoznávání a sociální komunikace 
• řešení osobnostních poruch, poruch sebepojetí, sexuální orientace, neurotických potíží, 

existenciální frustrace, narušených vztahů (k rodičům, partnerům, spolužákům) 
• řešení existenčních otázek spojených s hledáním zaměstnání 
 

STŘEDISKO SLUŽEB PRO STUDENTY LF UK V PLZNI 
Fakulta: Lékařská fakulta UK v Plzni 
Adresa: Alej Svobody 31, 323 00 Plzeň 
Vedoucí úseku: doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc. 
Kontaktní osoba: MUDr. Květuše Zikmundová, CSc. 
Telefon: +420 377 593 544 
Email: kvetuse.zikmundova@lfp.cuni.cz  
Web: www.lfp.cuni.cz  
Provozní doba: úterý 14.00 – 16.00 (další termíny dle domluvy) 
 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• osobní a psychologické poradenství 
• zdravotní a sociální poradenství 
• studijní a profesní poradenství, nabídka exkurzí, kurzů 
• nabídka dobrovolných aktivit ve zdravotní a sociální sféře 
• právní poradenství 
• informace o možnostech dalšího vzdělávání pro studenty i absolventy 

 
STUDENTSKÁ PORADNA 3.LF UK PŘI ÚSTAVU ZDRAVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 
Fakulta: 3. lékařská fakulta UK (Ústav zdraví dětí a mládeže) 
Adresa: Ruská 87, 100 00 Praha 10 
Vedoucí úseku: MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. 
Kontaktní osoba: MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc., Zdeňka Červenková 
Telefon: +420 267 102 340 
+420 267 102 339 
Email: dagmar.schneidrova@lf3.cuni.cz  
Web: http://www1.szu.cz/poradna/uspesnystudent/index.php  
Provozní doba: středa 10.00 -12.00 a 13.00 – 15.00 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• studijní poradenství, pomoc při řešení studijních problémů, akademických záležitostí 
a hledání efektivního studijního stylu 

• prevence a zvládání stresu (vč. zkouškového) s pomocí webových stránek 
• poradenství při řešení osobních problémů 
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• psychoterapie zaměřená na osobní rozvoj a zvládání úzkostných a depresivních stavů, 
psychosomatických obtíží, poruch příjmu potravy, apod. 

 
TĚLOVÝCHOVNÁ A PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA FTVS UK 
Fakulta: Fakulta tělovýchovy a sportu UK 
Adresa: José Martího 31, 162 52 Praha 6 
Vedoucí úseku: Mgr. Eva Tomešová, Ph.D 
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D., prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. 
Telefon: +420 220 172 318 
Email: tomesova@ftvs.cuni.cz , hatlova@ftvs.cuni.cz , slepicka@ftvs.cuni.cz  
Provozní doba: (dle předchozí telefonické či emailové domluvy) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• optimalizace vysokoškolského studia a výuky 
• studijní adaptace a profesní orientace studentů 
• diagnostika osobnostních předpokladů pro různé profese 
• řešení osobních a rodinných problémů 
• psychologická analýza kritických životních situací sportovních a mimosportovních 

(problémy aktivních výkonnostních a špičkových sportovců) 
• problémy zdravotně handicapovaných 

 
15 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
CENTRUM POMOCI HANDICAPOVANÝM 
Fakulta: Pedagogická fakulta UP 
Adresa: Žižkovo nám.5, 771 40 Olomouc 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D. 
Telefon: +420 585 635 333 
Email: smeckova@pdfnw.upol.cz  
Web: http://www.uss.upol.cz/cz/centrum-pomoci-handicapovanym/  
Provozní doba: (po předchozí telefonické či emailové domluvě) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• bezplatný komplexní poradenský, konzultační, organizační, technický, materiální 
a asistenční servis pro studenty či uchazeče o studium na UP se všemi typy 
zdravotního postižení, s narušenou komunikační schopností, se specifickými 
poruchami učení a pro studenty z jiného jazykového či kulturního prostředí 

 
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. 
Telefon: +420 585 635 309 
Email: jan.michalik@upol.cz  
 
CENTRUM PORADENSKÉ SLUŽBY CMTF UP 
Fakulta: Cyrilometodějská teologická fakulta UP 
Adresa: Univerzitní 22/244, 771 11 Olomouc 
Vedoucí úseku: Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. 
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. 
Telefon: +420 585 637 166 
Email: petertavel@seznam.cz  
Web: https://www.portalcmtf.upol.cz/index_dt.php  
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Provozní doba: (po předchozí telefonické či emailové domluvě) 
 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• Psychologické poradenství v otázkách osobních, vztahových a náboženských 
• Poradenství v záležitostech studia na CMTF UP 
• Osobní asistence 
• Pastorační služba 

 
PROFESNĚ PORADENSKÉ CENTRUM FF UP 
Fakulta: Filozofická fakulta UP 
Adresa: Wurmova 7, 771 80 Olomouc 
Vedoucí úseku: Iva M. Tahová 
Kontaktní osoba: Diana Hověžáková, Iva M. Tahová 
Telefon: +420 585 633 250 
Email: ppc@upol.cz , diana.hovezakova@upol.cz  
Web: www.ppc.upol.cz  
Provozní doba: úterý 13.00 – 16.30, čtvrtek 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• profesní poradenství 
• zahraniční pracovní stáže studentům programu Euroculture 
• spolupráce se zaměstnavateli za účelem zpracování diplomových prací 

 
PROFESNĚ-PORADENSKÉ CENTRUM FTK UP 
Fakulta: Fakulta tělesné kultury UP 
Adresa: tř. Míru 115, 771 11 Olomouc 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: Hana Wittková 
Telefon: +420 585 636 366 
Email: hana.wittkova@upol.cz  
Web: http://www.upol.cz/fakulty/ftk/informace-o-studiu/  
Provozní doba: (dle předchozí telefonické či emailové domluvy) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• Studijní poradenství 
• Profesní poradenství 
• Psychologické poradenství 
• Sportovní diagnostika a poradenství 
• Poradenství pro studenty se specifickými potřebami a jejich rodiny 

 
PORADENSTVÍ A KONZULTACE PRO OSOBY SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
Adresa: Křižkovského 8, Olomouc 771 47 
Vedoucí úseku a kontaktní osoby: doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., prof. PaedDr. Libuše 
Ludíková, CSc. 
Telefon: +420 585 635 333, +420 585 635 301 
Email: centrum.pomoci@email.cz , ludikova@pdfnw.upol.cz  
Web: http://poradna.upol.cz  
Provozní doba: (dle předchozí telefonické či emailové domluvy) 
  
POMOC ZRAKOVĚ POSTIŽENÝM 
Kontaktní osoba: prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. 
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Telefon: +420 585 635 301 
Email: ludikova@pdfnw.upol.cz  
 
POMOC PŘI PORUCHÁCH UČENÍ 
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. 
Telefon: +420 585 635 336 
Email: kvitaskova@seznam.cz  
 
VYSOKOŠKOLSKÁ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA 
Fakulta: Pedagogická fakulta UP 
Adresa: Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. 
Telefon: +420 585 635 416 
Email: zdenka.novakova@upol.cz  
Web: www.upol.cz/fakulty/pdf/poradenstvi/  
Provozní doba: úterý, středa 9.30 – 10.30 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

• právo rodinné ( problematika výživného, domácího násilí, náhradní rodinné péče, 
rodinně- právních vztahů) 

• práv občanské (problematika společného jmění manželů, odpovědnosti za škodu, 
ochrany osobnosti, práv pracovní ( pracovní smlouvy, pracovní dohody, problematika 
BOZP) 

• právo trestní ( problematika trestné činnosti mladistvých, trestné činnosti proti rodině 
a mládeži, aj.) 

• právo správní ( správní řízení, přestupkové právo, kompetence správních orgánů) 
• právo sociálního zabezpečení ( oblast dávek státní sociální podpory, životního 

a existenčního minima, sociálních služeb, nemocenského pojištění, důchodového 
pojištění, aj. ) 

• školská legislativa ( záležitosti související se studiem, interpretace a aplikace 
školského zákona, vysokoškolského zákona) 

 
16 UNIVERZITA PARDUBICE 
INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM FES 
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta UPar 
Adresa: Studentská 84, 532 10 Pardubice 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: Ivana Veselá 
Telefon: +420 466 036 454 
Email: ipc.fes@upce.cz  
Web: http://www.upce.cz/fes/ipc.html  
Provozní doba: pondělí – pátek 7.30 – 15.30, (další termíny možné po předchozí domluvě) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• studijně-informační poradenství 
• poradenství pro středoškolskou mládež (příprava středoškoláků ke studiu) 
• profesní poradenství 

 
INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM PŘI FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UP 
Fakulta: Filozofická fakulta UPar 
Adresa: Studentská 84, 532 10 Pardubice 
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Vedoucí úseku a kontaktní osoba: Vladislava Kerlesová 
Telefon: +420 466 036 224 
Email: ipc.ff@upce.cz  
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• studijně-orientační poradenství 
• profesní poradenství 

 
17 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ 
AKADEMICKÁ PORADNA UTB VE ZLÍNĚ 
Adresa: nám. T.G. Masaryka 588, 762 72 Zlín 
Vedoucí úseku: Mgr. Miroslav Bláha 
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Bláha, Mgr. et Mgr. Jana Telcová 
Telefon: +420 576 032 019 
Web: http://web.utb.cz/?id=0_2_14&lang=cs&type=0  
Provozní doba: (po předchozím telefonickém objednání) úterý - čtvrtek 9.00 – 12.00, 13.00 - 
15.00 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• psychologické, diagnostické a poradenské služby 
• právní poradenství 
• personální poradenství 

 
18 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO  
Adresa: Palackého 1/3, 612 42 Brno 
Web: http://sis.vfu.cz/  
PORADNU NEMÁ – POUZE STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
 
19 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  
     TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
KOORDINÁTORKA STUDIA HANDICAPOVANÝCH NA FEI 
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO 
Adresa: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: Mgr. Jana Bogdová 
Telefon: +420 597 324 885 
Email: jana.bogdova@vsb.cz  
Web: www.fei.vsb.cz/urceno/pro-handicapovane/  
Provozní doba: (dle předchozí telefonické či emailové domluvy) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

• poradenské služby 
• úprava studijních materiálů 
• zajištění asistence při pohybu v rámci FEI 
• zapisovatelské služby 

 
PORADENSKÉ CENTRUM VŠB – TUO 
Adresa: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: Ing. Stanislava Kebová 
Telefon: +420 597 321 254 
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Web: www.vsb.cz/utvary/poradenske-centrum/  
Provozní doba: úterý – čtvrtek 8.30 - 11.00 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• poradenství pro středoškoláky 
• studijně-informační poradenství - pomoc při řešení problémů souvisejících se studiem 
• profesní poradenství 
• psychologicko-právní služby 

 
20 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 
ROZVOJOVÉ A PORADENSKÉ CENTRUM 
Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D. 
Telefon: +420 224 095 630 
Email: lukesm@vse.cz  
Web: http://rpc.vse.cz  
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• poradenství pro absolventy 
• profesní poradenství 
• kariérové poradenství 
• psychologické poradenství 

 
AKADEMICKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. 
Telefon: +420 224 098 304 
Email: bedrnova@vse.cz 
 
21 VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE 
Adresa: Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice 
Web: http://www.vscht.cz/homepage/studenti/obecne  
PORADNU NEMÁ  
 
22 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH 
BUDĚJOVICÍCH 
Adresa: Okružní 10, 370 01 České Budějovice 
Web: http://www.vstecb.cz/index.php  
PORADNU NEMÁ  
 
23 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÁ V PRAZE 
Adresa: náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1 
Web: http://www.vsup.cz/  
PORADNU NEMÁ  
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24 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VUT – SEKCE PORADENSTVÍ PRO 
STUDENTY 
Adresa: Rybkova 332/1, 602 00 Brno 
Vedoucí úseku: Ing. Vlastimil Bejček, CSc. 
Kontaktní osoba: Mgr. Magda Šustrová, Mgr. Jiří Černý 
Telefon: +420 541 148 814, +420 541 148 811 
Email: sustrova@lli.vutbr.cz , cerny@lli.vutbr.cz  
Web: http://www.lli.vutbr.cz/poradenstvi  
Provozní doba: (po předchozí telefonické či emailové domluvě) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• profesní poradenství 
• psychologické poradenství 
• pedagogicko-psychologické poradenství 

 
25 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 
INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ZČU 
Adresa: Jungmannova 3, 306 14 Plzeň 
Vedoucí úseku: Bc. Pavla Hrabačková 
Kontaktní osoba: Bc. Pavla Hrabačková 
Telefon: +420 377 631 350 - 4 
Email: ipcentr@rek.zcu.cz  
Web: http://www.ipc.zcu.cz  
Provozní doba: pondělí – čtvrtek 9.00 – 16.00, pátek 9.00 - 12.00,(zkrácená pracovní doba ve 
zkouškovém období a v době prázdnin) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 
STUDIJNÍ PORADENSTVÍ - PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ 
Email: psyche@rek.zcu.cz  
Provozní doba: čtvrtek 16.30 – 18.00 
 
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 
Email: pravnik@rek.zcu.cz  
Provozní doba: úterý 8.00 – 10.00  
 
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
Kontaktní osoba: doc. PaedDr. Marie Kocurová, CSc. 
Provozní doba: pondělí – čtvrtek 9.00 – 16.00, pátek 9.00 – 12.00    
 
PORADENSTVÍ PRO ZNEVÝHODNĚNÉ STUDENTY 
Kontaktní osoba: Bc. Pavla Hrabačková 
Email: hrabacko@rek.zcu.cz  
Provozní doba: středa 13.00 – 15.00 
 
26 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA 
Adresa: Tolstého 16, 586 01   Jihlava 
Web: http://www.vspji.cz/scripts/menu_druha_uroven.php?id=2  
PORADNU NEMÁ  
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STÁTNÍ VYSOKÉ ŠKOLY 
 
ST-01 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE 
PORADENSKÉ CENTRUM 
Adresa: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 
Vedoucí úseku: doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc. 
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Chvostková 
Telefon: +420 974 828 022, +420 974 828 039 
Email: rozum@polac.cz , chvostkova@polac.cz  
Provozní doba: (po předchozí telefonické domluvě) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• studijní poradenství 
• profesní poradenství 
• psychologické poradenství 
• právní poradenství 

 
ST-02 UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ 
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO STUDENTY 
Fakulta ekonomiky a managementu UO, Vyškov 
Adresa: Víta Nejedlého, 682 03 Vyškov 
Vedoucí úseku: PhDr. Mgr. Bohumil Ptáček 
Kontaktní osoba: PaedDr. Eva Pindešová, Mgr. Ing. Vratislav Pokorný 
Telefon: +420 973 442 884 
Email: ptacek@fem.unob.cz , pindesov@fem.unob.cz , pokorny@fem.unob.cz  
Provozní doba: (dle předchozí domluvy) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• studijní poradenství 
• profesní poradenství 
• psychologické poradenství 
• právní poradenství 
• poradenství pro studenty se specifickými potřebami 
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SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY 
 
SO-01 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. 
KABINET PROFESNÍ PŘÍPRAVY 
Adresa: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc - Hodolany 
Vedoucí úseku: doc. PhDr. et Dr. Libuše Podlahová 
Kontaktní osoba: PhDr. Jana Marešová 
Telefon: +420 587 332 306, +420 587 332 306 
Email: podlahov@pdfnw.upol.cz , jana.maresova@mvso.cz  
Web: www.mvso.cz    
Provozní doba: úterý 10.00 – 11.30 (doc. Podlahová), pondělí 8.00 – 9.30 a středa 9.00 – 
11.00 (PhDr. Marešová) 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

• profesní orientace 
• interní vzdělávání zaměstnanců MVŠO 
• začlenění studentů do společnosti 
• uplatnění absolventa na trhu práce 
• poskytování cenných rad při profesní profilaci 
• rozvoj všech složek lidské osobnosti, zdokonalování praktických dovedností, rozvoj 

individuálních schopností 
 
SO-02 UNIVERZITA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO 
AKADEMICKÉ PORADENSKÉ CENTRUM 
Adresa: Roháčova 89, 130 00 Praha 3 
Vedoucí úseku a kontaktní osoba: PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D. 
Telefon: +420 267 199 038 
Email: klugerova.jarmila@ujak.cz  
Web: http://www.ujak.cz/katedra-sppg-centrum.php  
Provozní doba: pondělí 9.00 - 15.00, úterý 13.00 - 17.00, čtvrtek 9.00 - 12.00 
  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• pedagogicko - psychologické poradenství 
• studijní a profesní poradenství pro uchazeče, studenty a absolventy 
• pomoc při adaptaci na vysokoškolské studium 
• právní a sociální poradenství pro uchazeče, studenty a absolventy 
• poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami 
• služby osobní asistence 
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