
 

Anotace jednotlivých WS 

Sobota dopoledne 

Teambuilding jako součást strategického plánování studentské organizace   

- Studenti pro studenty 
Workshop se zaměřuje na plánování a přípravy teambuildingu studentské organizace s důrazem na 

zpětnou vazbu a výstupy akce, které jsou důležité pro strategické plánování studentské organizace a 

její další směřování. Teambuilding může být nejen součástí strategického plánu organizace, ale i 

prostředkem ke strategickému plánování organizace. 

Workshop, je vhodný především pro osoby, které plánují být v organizačním týmu takové akce. 

Ostatní účastníci se pak možná mohou připravit o zážitek, který by měli při účasti na takovéto akci. 

Vedení studentské organizace, jak jej získat? - BEST Brno 
V první části se podíváme na to, jaké existují možnosti vedení ve studentských organizací a podělíme 

se o některé příklady ze života studentských organizací. Následně si rozebereme výhody a nevýhody 

různých způsobů vedení, které využijeme k sestavení ideálního způsobu nastavení pravidel pro výběr 

budoucího vedení. 

Sobota odpoledne 

Hledání správné vize a poslání organizace – Studentská unie UTB ve Zlíně 
 Na workshopu si řekneme principy toho, jak se stanovují vize a poslání nejen studentských a 

neziskových organizací, ale také firem, které působí v komerčním sektoru. Řekneme si, proč je 

důležité mít takovéto věci definované, jakou mají mít takové dokumenty formu - a to na základě 

několika teorií, které je touto problematikou zabývají.  

Takové informace potom budou mít velký přesah do toho, jak se organizace profiluje ve vnímání 

veřejnosti, jak má komunikovat, či jak má vypadat její marketing a proč, ale také, jak organizaci 

mohou vnímat sami členové. 

Výstupem workshopu bude krátký manuál toho, jak k tvorbě takovýchto výstupů přistupovat. 

Zpětná vazba a jak ji nedělat – Česká asociace studentů psychologie 
Jestli je někdo expertem na to, jak něco nedělat a poučit se z vlastních chyb, budeme to my v ČASPě. 

Proto se Vám pokusíme usnadnit život tím, že se s Vámi podělíme o něco z našich zkušeností ohledně 

toho, jak by měla i neměla vypadat zpětná vazba v praxi, při práci ve studentských organizacích. 

Očekávat můžete výsledky vaší vlastní aktivity, a proto můžeme s klidným svědomím říci, že to může 

být možná i ten nejlepší workshop, na kterém jste kdy byli! Tak na co čekáš!? Přidej se do našeho 

workshopu! 



 

Neděle dopoledne 

Propojení studentské reprezentace a studentských organizací – Studentská 

komora Rady vysokých škol 
Zástupci studentů v akademických senátech pracují na všech veřejných a státních vysokých školách. 

Na většině vysokých škol navíc existují aktivní studentské organizace. Na národní úrovni pak pro 

studenty pracuje Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ). Jaké mají společné cíle? Jak si 

mohou navzájem pomáhat? A jak mezi sebou efektivně komunikovat? Na tyto a celou řadu dalších 

otázek o spolupráci studentů se pokusí odpovědět náš workshop, který povede předseda SK RVŠ. 

Strategické plánování a řízení ve studentských organizacích – Akademické 

centrum studentských aktivit 
Dlouhodobé plánování (rok a více) je pro fungování studentských organizací zcela zásadní. Ukazuje 

totiž směr, kterým se organizace má ubírat, jaké jsou její poslání, vize a cíle. Mnohdy se však na 

dlouhodobou strategii zapomíná a určité záležitosti se řeší pořád dokola. Často je to způsobeno 

fluktuací lidí, která je ve studentských organizacích přirozená. Jak dlouhodobě plánovat, o co všechno 

se opřít a jaké případné metody k tomu využít se dozvíte na tomto workshopu. 

 

Pozn. Rozložení jednotlivých workshopů se ještě může změnit, je to však nepravděpodobné  


