
po vysoké škole, kteří si chtějí doplnit 
znalosti, aby lépe obstáli v praxi. Druhá 
výrazná skupina jsou pak lidé ve věku 
mezi 40 a 50 lety, kteří toho mají 
v praxi již hodně za sebou, ale chtějí se 
posunout dál nebo vydat jiným směrem.

Proč by se zájemci měli vzdělávat 
právě u vás?
Jako vystudovaná psycholožka jsem 
přesvědčená o tom, že se člověk nejvíc 
naučí, když si vše může sám vyzkoušet 
a osahat, zároveň diskutovat s lektorem 
a zapojit kritické myšlení. Věřím, že 
právě na našich kurzech se nám daří 
vybudovat atmosféru, kdy lidé různého 
povolání, věku či pohlaví nemají strach 
se na nic zeptat. Společně ve skupinách 
vytvářejí něco, čemu věří a co mohou 
pak v praxi použít. To je hlavní přidaná 
hodnota našich kurzů. 

Jakou máte zpětnou vazbu od účast-
níků vašich kurzů?
Na konci každého kurzu žádáme naše 
kurzisty o vyplnění dotazníků. Kvalita-
tivně nejvíce oceňují otevřený přístup 
lektorů a také jejich zkušenosti. Pokud 
se objeví nějaké kritické připomínky, 
nutí nás neustále upravovat a zlepšovat 
naše kurzy. 

Existují nějaká objektivní kritéria, 
podle kterých by si lidé měli vybírat 
kvalitní kurz?
Odpovím naopak, podle čeho si mys-
lím, že by si vybírat neměli. A to podle 
ceny. Mnohdy totiž neplatí, že čím 
dražší, tím kvalitnější. Také si nemyslím, 

že je zárukou kvality první kurz 
ve vyhledávači na internetu. 
Osobně bych doporučovala 
zaměřit se spíše na profil lek-
tora, jeho zkušenosti, znalosti 
z oboru, praxi.

Proč je další vzdělávání 
v dnešní době vůbec
důležité?
Nedávno jsem četla, že žijeme 
v době, kdy se množství dat 
každý rok zdvojnásobí, takže je 
jisté, že si nevystačíme 
v profesním životě s tím, co jsme 
se naučili ve škole. Mění se také 
způsob práce s informacemi. 
Není těžké informace získat, ale 
spíše je ověřit a využít. Právě 
kurzy dalšího vzdělávání dávají 
člověku informace prověřené 
a vyzkoušené v praxi.

Je pro vás užitečná databáze 
kurzů www.vzdelavanivsem.
cz?
My v ASCA věci raději děláme, 
než abychom je prodávali. Jakáko-
liv aktivita, která nám usnadní, aby 
se o nás dozvěděli lidé, kterým 
můžeme něco přinést, je tak pro 
nás užitečná. Je dobré, že se tomu 
někdo věnuje a navíc, že je tato 
služba zdarma. Jak jsem už zmi-
ňovala, že je v současnosti všude 
příliš informací, tak lidé si nalézají 
právě jedno místo, přes které si 
kurzy vybírají. A to může být právě 
databáze Centra vzdělávání všem.
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Další vzdělávání dává 
člověku informace 
prověřené praxí

Reference

Nezisková organizace Akademické centrum studentských aktivit, původně 
pro aktivní studenty, rozšířila postupně svou působnost i na širší veřejnost, 
kterou v současnosti školí v oblasti projektového a procesního řízení, soft skills 
a také informační bezpečnosti. Tyto vzdělávací aktivity, ale také další zaměření 
Akademického centra studentských aktivit představila zástupkyně ředitele, 
lektorka a koučka Zuzana Ježková.

Jak se vyvíjelo zaměření vaší organi-
zace v oblasti vzdělávání?
Na úplném začátku jsme se zabývali vy-
sokoškolskou legislativou, tedy stručně 
tím, co studenti potřebují pro hájení 

svých práv. Nyní tak vzděláváme v po-
měrně široké oblasti, v níž jsou nejsilněj-
šími tématy projektové a procesní řízení, 
soft skills a poměrně opomíjená oblast 
informační bezpečnosti. Kromě školení 
se věnujeme konzultační činnosti, cer-
tifikaci nebo vlastnímu projektovému 
řízení.  

Co konkrétně obnáší vzdělávání 
v oblasti práv studentů?
V této oblasti primárně pomáháme 
studentským organizacím hájícím práva 
studentů, jako jsou akademické senáty 
nebo třeba konkrétně na Masarykově 
univerzitě spolek Studentští poradci či 

Munie. Právě jejich zástupce vzdělá-
váme tak, aby byli schopni dané cílové 
skupině aktivně pomáhat.  

Jak dlouho v této oblasti již působíte?

Akademické centrum studentských akti-
vit vzniklo na přelomu let 2001 a 2002. 
Po dlouhou dobu jsme byli součástí. 
Vysokého učení technického v Brně. 
Bylo ale částečně matoucí, že fungu-
jeme v rámci jedné vysoké školy, ale 
věnujeme se všem napříč republikou.  
V roce 2009 jsme se proto osamostatnili 
jako občanské sdružení resp. spolek.

Kromě studentů se zaměřujete i na 
další vzdělávání široké veřejnosti, 
kdo je tedy typickým návštěvníkem 
vašich kurzů? 
Mám pocit, že u nás vidím nejčastěji 
dva typy lidí. Prvním jsou mladí lidé 

Mnohdy neplatí, že čím dražší, tím kvalitnější.

Žijeme v době, kdy se množství dat každý rok 
zdvojnásobí. Mění se také způsob práce 
s informacemi.

Tímto bych Vám všem chtěl 

poděkovat za dokonalou 

přípravu k certifikaci IPMA 

stupně D. Vámi vedený 

týdenní seminář byl pro 

mě díky svému obsahu 

a zejména formě hlavní 

příčinou pro úspěšné 

absolvování certifikace.

Byl to jeden 

z nejprecizněji 

připravených 

a profesionálně 

provedených kurzů, 

které jsem absolvoval. 

Jako ostatně i další akce 

ACSA.

Oceňuji zejména 

praktické znalosti 

z praxe či upozorňování 

na spoustu rizik, které 

projektové řízení 

přináší. Využiji veškeré 

informace jak ve škole 

u zkoušek, tak 

v osobním plánování 

života i v  budoucí 

kariéře.
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