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Poslání Akademického centra studentských aktivit  

V ACSA usilujeme o zvyšování kvality českého vysokého školství, a to zejména prostřednictvím aktivních studentů, členů 
akademických samospráv a studentských organizací. Tito lidé se nám mohou bez obav svěřovat se svými plány a 
starostmi, ale i radostmi a úspěchy. Jsme připraveni jim za to poskytovat kvalitní služby zahrnující poradenství, 
vzdělávání i podporu v jejich společenských aktivitách. Jsme přesvědčení, že tito lidé budou schopni převzít svůj díl 
odpovědnosti za vývoj naší společnosti. Naši nabídku neustále rozšiřujeme a zkvalitňujeme. 
 
ACSA v roce 2010 

Rok 2010 byl pro ACSA rokem stabilizace po předchozích velkých změnách. Naučili jsme se „chodit“ v nové právní formě 
občanského sdružení. V říjnu jsme se navíc z důvodu rekonstrukce stávajících prostor přestěhovali do nových místností 
na Údolní 53.  
 
Bohužel i v roce 2010 jsme ještě museli řešit obtíže vycházející ze změn předchozího roku, a to především s hledáním 
finanční podpory v nové právní formě. Jsme moc vděční Jihomoravskému kraji, který nám znovu poskytnul dotaci. 
Podařilo se nám také nově získat dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, za niž děkujeme. Přesto 
dotační zdroje nepokryly v adekvátní míře naše aktivity požadované ze strany cílové skupiny. I v roce 2010 jsme proto 
byli nuceni částečně omezit počet pořádaných aktivit, jejich kvalitativní rozvoj i práci na aktivitách nových. Protože 
věříme v poslání ACSA, po celý rok jsme sháněli nezbytné peníze na udržení základních aktivit centra. V rámci hledání 
nových způsobů financování jsme se účastnili různých výběrových řízení na veřejné zakázky a začali jsme spolupracovat 
s Agenturou pro rozvoj a růst-ProRůst. 
 

Úvod 
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I přes všechny uváděné obtíže jsme tak i v roce 2010 dělali vše pro to, abychom se věnovali naplňování výše v poslání 
uvedených cílů, které jsme si stanovili již na počátku existence. Celkově se nám podařilo uskutečnit 36 seminářů a 
workshopů 14ti nabízených druhů, na které bylo přijato 378 účastníků z vysokých škol z celé České republiky.  
 
V našich aktivitách nám i v roce 2010 velmi pomáhal informační systém ACSA. Na konci roku 2010 v něm bylo 
zaregistrováno přes 1758 uživatelů ze 64 různých vysokých škol (25 veřejných, 2 státních a 37 soukromých). V systému 
bylo dále registrováno 194 studentských organizací z celé ČR. Pouze registrací v IS ACSA se mohou aktivní studenti 
přihlašovat na všechny naše akce a dostávat čerstvé informace. Další výhodou je možnost sdílet svoje dokumenty (např. 
stanovy), získat kontakty na kolegy z opačného konce republiky aj. 
 
Děkujeme moc všem organizacím i osobám, které nás v roce 2010 podporovali a povzbuzovali v boji za práva studentů. 
Věříme, že nová struktura nakonec umožní další rozkvět Akademického centra studentských aktivit za pokračující těsné 
spolupráce s Jihomoravských krajem, MŠMT i dalšími subjekty.  
 
V následujících kapitolách je uveden přehled o organizačním, finančním a personálním zajištění ACSA a konkrétních 
aktivitách, které byly v roce 2010 zrealizovány. Věříme, že se nám i v náročeném roce 2010 podařilo přispět k naplnění 
našeho poslání, a že jsme tak podpořili mnoho mladých lidí v uskutečňování jejich představ. 
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Kancelář ACSA 
Rybkova 332/1 – do října 2010 
Údolní 53 – od října 2010 
602 00  BRNO 
 
provoz: po – pá  od 7:30 do 16:00 
 
Kontakt 
Tel./fax.: +420 541 145 255 
Web: www.acsa.cz 
Mail: info@acsa.cz 
 
 
 
 
 
 
 

Organizace a personální zajištění 
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Ing. Jaroslav Švec       
ředitel 

 
 Absolvent magisterského studia Fakulty informačních technologií Vysokého 

učení technického v Brně 
 V letech 1998 - 2004 předsedou Studentské komory, resp. studentské 

části Akademického senátu VUT v Brně. 
 V letech 1998 - 2004 členem Studentské komory Rady vysokých škol. 
 Mezinárodně certifikovaný projektový manažer. 
 Bývalí člen skupiny Bologna Experts ČR. 
 Viceprezident Společnosti pro projektové řízení v letech 2007-2010. 
 Vedoucím pracovního týmu od října 2002. 

 
OBLASTI ČINNOSTI:  

 Tvorba strategie činnosti ACSA, koordinace všech aktivit, oblast ekonomiky 
a legislativy; akademická samospráva, problémy studentů a osobní 
poradenství, odborná činnost studentů - vedení praktických projektů 
a diplomových prací, problematika Boloňského procesu, mezinárodní 
spolupráce. 
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Mgr. Zuzana Ježková (roz. Nováková) 
zástupkyně ředitele 
 

 Absolventka magisterského studia Filozofické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, obor psychologie.  

 Ex-prezidentka studentské organizace Česká asociace studentů psychologie.  
 Mezinárodně certifikovaná projektová praktikantka. 
 Členka výboru Společnosti pro projektové řízení. 
 Členkou pracovního týmu od června 2005. 

OBLASTI ČINNOSTI:  

 Lektorka, oblast projektového řízení, plánování a realizace projektů, koordinátorka Skupiny mladých 
projektových manažerů (YPMG), spolupráce se studentskými organizacemi, odborné zaštítění oblasti lidských 
zdrojů a oboru psychologie, koučování. 

 
MgA. Adéla Venerová  
projektová manažerka a odborná konzultantka 
 

 Členkou pracovního týmu od října 2002. 
 Po celý rok na rodičovské dovolené, výpomoc na DPP. 

OBLASTI ČINNOSTI:  

 Lektorka, vedení propagace a P.R., fundraising, plánování a realizace projektů, lektorská činnost, 
systematizace studentského hodnocení kvality VŠ, kontaktní osoba pro pražské aktivity.  
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Marta Hošková 
vedoucí administrativy 
 

 Členkou pracovního týmu od března 2006.  

OBLASTI ČINNOSTI:  

 Organizační zajištění chodu kanceláře, organizace odborných seminářů, výkon správních, 
hospodářských činností a administrativní zabezpečení aktivit ACSA, organizace časového 
harmonogramu pracovních jednání členů ACSA. 

 
 

 
Ing. Veronika Kalová 
odborná pracovnice 
 

 Po celý rok na mateřské dovolené. 

OBLASTI ČINNOSTI:  

Příprava a organizace celostátní konference, zaměření na oblast projektového řízení, realizace 
a správa určených projektů, spolupráce na projektech spolufinancovaných z evropských fondů. 
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Odborné semináře 

Již na první celostátní studentské konferenci „Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách“, kterou ACSA 
organizovalo v roce 2001, se její účastníci shodli, že v České republice je sice studentům přičleněn kvalitní legislativní 
rámec, jejich partnerská úloha však není vždy zcela zachována. Přesto je vidět, že ve vzdělávacích institucích, kde si 
úlohu zástupců studentů plně uvědomili a začlenili ji do své struktury, je možné pozorovat např. významné zvýšení 
tvůrčích a uměleckých projevů zástupců studentů, zvýšení pocitu sounáležitosti s institucí, studenti jsou ochotni pomoci 
při různých formách hodnocení kvality, uvědomují si své pozice při vytváření kvality a podobně. 

Jedním z hlavních cílů ACSA, který vyplynul ze závěrů již jmenované první konference, se tedy stalo „rozvíjet kvalitu 
studentské samosprávy, zejména v oblastech dotýkajících se studentů“. Aby tomu tak mohlo být, je nutné studenty 
neustále vzdělávat v oblastech, které ke své každodenní práci v akademickém senátu, studentské unii, klubu, časopise a 
v jiných studentských organizacích potřebují. 

Důležitou aktivitou, kterou provozujeme již od počátku činnosti centra, se tak stalo organizování odborných seminářů 
a soustředění s nejrůznějším zaměřením. Naši „klienti“ se u nás nejprve naučí aplikovat v praxi vysokoškolský zákon, 
dozví se o fungování a pravomocech akademických senátů, a aby mohli své návrhy a doporučení kvalitně přednést, 
vyzkouší si praktickou prezentaci na semináři komunikačních a argumentačních dovedností. Další semináře, které 
jsou „šité na míru“, mohou lépe připravit studenty ve studentských organizacích na vedoucí pozice. Naši zkušení 
lektoři vedou školení v dnes tak důležitém oboru zvaném projektové řízení. Studenti mohou své poznatky získané na 
těchto soustředěních aplikovat v počítačovém programu MS Project, jehož výuka se také nachází v naší nabídce. 
Všechny znalosti a dovednosti získané v ACSA využijí aktivní studenti nejen ve své každodenní činnosti na vysoké škole, 
ale i v budoucí profesní praxi. 

Účastníci seminářů si hradí pouze náklady na stravu, resp. ubytování.  

Úspěšní absolventi celého semináře získají od ACSA osvědčení o absolvování kurzu. 



12 
 

 
Nabídka seminářů pro rok 2010 



13 
 

 
 
Semináře jsou rozděleny na základní – specializované na konkrétní problematiku vysokého školství, a podpůrné – 
rozšiřující znalosti a dovednosti účastníků tak, aby byli schopni vědomosti nabyté v seminářích základních aplikovat 
v praxi, a mohli díky tomu efektivněji pracovat ve svých studentských organizacích. Námi zvolené pořadí účasti na 
jednotlivých seminářích není náhodné. Pokud toto pořadí studenti dodrží, nejenže budou mít bezproblémový přístup na 
všechny nabízené návazné kurzy, ale znalosti a dovednosti, které na této „cestě“ získají, docení právě v jejich postupném 
systematickém rozvíjení...   
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SEMINÁŘE REALIZOVANÉ V ROCE 2010 

 
Vysokoškolská legislativa 
 
Lektoři: 
JUDr. Dan Dvořáček 

- advokát AK Vašíček, Frimmel & Honěk 
- postgraduální student Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity na Katedře ústavního práva a politologie 
- bývalý člen Akademického senátu MU 
- člen poradní rady Nadačního fondu Stránský 

 
 
 
Mgr. Veronika Kudrová   

 
- absolventka Právnické fakulty MU 
- postgraduální studentka na Katedře správního práva PrF 
- bývalá členka AS Právnické fakulty MU 
- členka Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity 
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Délka trvání semináře:  8 h 
Poplatky:    Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně  

dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2010:  2 
Místa konání seminářů:  

 Brno, 12. 3. 2010, Jednací místnost ACSA 
 Brno, 4. 11. 2010, Jednací místnost ACSA 

 
Účastníci:  Semináře se v roce 2010 zúčastnilo 23 studentů. 
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Akademické senáty 
 
Lektoři: 
Mgr. Veronika Kudrová   

- absolventka Právnické fakulty MU 
- postgraduální studentka na Katedře správního práva PrF 
- bývalá členka AS Právnické fakulty MU 
- členka Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity 

 
MUDr. Jan Bruthans 

- pedagog na 1. LF UK 
- student postgraduálního studia na Národohospodářské fakultě VŠE 
- dlouholetý člen a bývalý předseda Akademického senátu 1. Lékařské fakulty UK 
- člen legislativní komise AS UK 
- bývalý člen AS UK 

 
Ing. Jaroslav Švec 

- ředitel ACSA 
- dlouholetý předseda Studentské komory Akademického senátu VUT v Brně 
- mezinárodně certifikovaný projektový senior manažer (IPMA level B) 
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Délka trvání semináře: 8 h 
Poplatky:   Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí stravu, případně  

dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2010:   3 
Místa konání seminářů:  

 Ostrava, 26. 2. 2010, Školicí středisko Pyramida 
 Brno, 30. 4. 2010, Jednací místnost ACSA 
 Brno, 3. 12. 2010, Jednací místnost ACSA 

 
 
Účastníci: Semináře se v roce 2010 zúčastnilo 26 studentů.
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Financování studentských aktivit 
 
Lektoři: 
Mgr. Martin Doležal  

‐ absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
‐ bývalý prezident European Law Students´ Association (ELSA) ČR 
‐ bývalý viceprezident pro marketing ELSA ČR 
‐ pracuje jako koncipient v AK Císař, Češka, Smutný a spol. 

 
 
MgA. Adéla Venerová 

‐ lektorka a odborná konzultantka ACSA 
‐ mezinárodně certifikovaná projektová manažerka (IPMA level C) 

 
 
 
 
Délka trvání semináře: 8 h 
Poplatky:  Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně 

dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2010:  2 
Místa konání seminářů: 

 Brno, 11. 3. 2010, Jednací místnost ACSA 
 Brno, 8. 12. 2010, Jednací místnost ACSA 
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Účastníci:  Semináře se v roce 2010 zúčastnilo 39 studentů.
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Zásady úspěšného pořádání studentských akcí 
 
Lektoři: 

MgA. Hana Krejčí, Ph.D. 
‐ absolventka oboru Divadelní manažerství na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických 

umění v Brně 
‐ projektová manažerka JAMU v Brně 
‐ praktické zkušenosti s vedením různých typů kulturních projektů, ať již v rámci školních akcí během 

magisterského studia (studentská ředitelka Mezinárodního festivalu vysokých divadelních škol Setkání/Encounter 
2003), tak mimo něj (spolupráce na produkci různých divadelních inscenací a hudebních festivalů). 

 
Ing. Stanislava Nechvílová 

‐ bývalá členka několika studentských organizací a v neposlední řadě nadšený pořadatel (nejen) studentských 
akcí – od tematických večerů přes výlety po majáles 

‐ spolupracuje s neziskovými organizacemi  
 
 
 
 
 
Délka trvání semináře: 8 h 
Poplatky:   Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně  

dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2010:  1 
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Místa konání seminářů: 

 Brno, 2. 4. 2010, Jednací místnost ACSA 
 
Účastníci: Semináře se v roce 2010 zúčastnilo 15 studentů.
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Komunikace a argumentace I  
 
Lektor: 
ThMgr. Milan Klapetek  

‐ Centrum vzdělávání a poradenství VUT v Brně 
‐ „Rétoriku jsem studoval na teologické fakultě. Řečnickou praxi mohu vyjádřit 

přibližným součtem čistého času, stráveného na kazatelnách a řečništích 
(nepočítáno 14 let pedagogické praxe) – je to asi 50 000 minut, tedy o něco 
více než měsíc. Schopnost komunikovat nepovažuji po anglosasku za záležitost 
„soft skills“, tedy za věc pouhé dovednosti, šikovnosti, obratnosti a nějakých 
„triků“. Schopnost komunikovat je, soudím, založena na pochopení 
psychologické, sociologické a filosofické podstaty toho, co se při sdělování 
myšlenek slovy děje. A to se snažím ve svém podání rétoriky přiblížit.“ 

 
 
Délka trvání semináře: 8 h 
Poplatky:  Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si  

hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2010:  2 
Místa konání seminářů: 

 Brno, 9. 4. 2010, Jednací místnost ACSA 
 Brno, 27. 10. 2010, Jednací místnost ACSA 
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Účastníci: Semináře se v roce 2010 zúčastnilo 46 studentů.  
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Komunikace a argumentace II 
 
Lektor: 
ThMgr. Milan Klapetek  

‐ Centrum vzdělávání a poradenství VUT v Brně 
 
Délka trvání semináře: 8 h 
Poplatky:   Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA.  Účastníci si hradí pouze stravu, případně  

dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2010:  2 
Místa konání seminářů: 

 Brno, 23. 4. 2010, Jednací místnost ACSA 
 Brno, 19. 11. 2010, Jednací místnost ACSA 

Účastníci: Semináře se v roce 2010 zúčastnilo 16 studentů.  
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Projektové řízení I - Základy 
 
Lektoři: 
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.  

‐ bývalý prezident Společnosti pro projektové řízení 
‐ vysokoškolský pedagog VUT v Brně, Fakulta strojní 
‐ absolvoval výcvikový kurs Logical Frame Method u firmy Team 

Technologies, mezinárodní seminář pánů Younkera a Pattona z George 
Washington University a seminář rakouského institutu Project Management 
Institute of Austria 

‐ bohaté zkušenosti z praxe 
 
Ing. Jaroslav Švec  

‐ Akademické centrum studentských aktivit 
 
Mgr. Zuzana Ježková 

‐ zástupkyně ředitele ACSA 
‐ absolventka magisterského studia Filozofické fakulty Univerzity Palackého v 

Olomouci, obor psychologie 
‐ ex-prezidentka a členka studentské organizace Česká asociace studentů 

psychologie 
‐ mezinárodně certifikovaná projektová senior manažerka (IPMA Level B) 
‐ členka výboru Společnosti pro projektové řízení 
‐ projektová manažerka a lektorka poradenství v oblasti seberozvoje a psychologie   
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Délka trvání semináře: 7 dní 
Poplatky:   Soustředění je hrazeno především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí stravu, ubytování a  

dopravu na místo konání. 
Počet soustředění zrealizovaných v roce 2010:  1 
Místo konání soustředění:  

 Škrdlovice, 25. 1. – 31. 1. 2010, Penzion Velké Dářko 
Účastníci: Soustředění se v roce 2010 zúčastnilo 29 studentů. 
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63 
 

Projektové řízení II - Týmy 
 
Lektoři: 
Dr. Eddie Fisher Ph.D., M.Sc., FAPM, FBIFM, MIOD’s Experience 

‐ profesionál v oblasti řízení projektů a programů, vítěz soutěže APM’s 2008 Top 
10 a APM’s 2007 Herbert Walton Award, Velká Británie 

 
Ing. Jaroslav Švec  

‐ Akademické centrum studentských aktivit 
Mgr. Zuzana Ježková  

‐ Akademické centrum studentských aktivit  
  
Délka trvání semináře: 7 dní 
Poplatky:  Soustředění je hrazeno především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí stravu, ubytování a  

dopravu na místo konání. 
Počet soustředění zrealizovaných v roce 2010:  1 
Místo konání soustředění: 

 Vír, 6. 9. – 12. 9. 2010, Autocamp Na Kopci 
Účastníci: Soustředění se v roce 2010 zúčastnilo 19 studentů.  
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Bezpečnost na internetu 
 
Lektoři: 
Ing. Tomáš Přibyl 

‐ dlouhodobě působí v oblasti informační bezpečnosti, několik let „na volné noze“ jako 
nezávislý konzultant a publicista 

‐ kromě práce na samostatných projektech se věnuje psaní článků a publikací, 
přednáškové a osvětové činnosti, dále moderování konferencí, vzdělávacím aktivitám 
apod. 

 
Délka trvání semináře: 8 hodin 
Poplatky:  Soustředění je hrazeno především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně  

dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2010:  1 
Místo konání seminářů: 

 Brno, 9. 12. 2010, Jednací místnost ACSA 
Účastníci: Semináře se v roce 2010 zúčastnilo 9 studentů. 
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Workshopy 
 

WORKSHOPY REALIZOVANÉ V ROCE 2010 
 
 

Příprava na certifikaci IPMA 
 
Lektoři:  
Ing. Jaroslav Švec  

‐ Akademické centrum studentských aktivit 
Mgr. Zuzana Ježková 

‐ Akademické centrum studentských aktivit 
 
Délka trvání workshopu: 8 h 
Poplatky:  Workshop je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně  

dopravu na místo konání. 
Počet workshopů zrealizovaných v roce 2010:  1 
Místo konání workshopu: 

 Brno, 25. 11. 2010, Jednací místnost ACSA  

Účastníci: Workshopu se v roce 2010 zúčastnil 1 student. 
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Setkání účastníků PM 
 
Setkání účastníků kurzů projektového řízení, součástí je odborný vzdělávací program z oblasti projektového řízení. 
 
 
Počet workshopů zrealizovaných v roce 2010:  1 
Místo konání workshopu: 

 Brno, 12. 11. 2010, restaurace Šenk Na Špalku 

Účastníci: Workshopu se v roce 2010 zúčastnilo 36 studentů. 
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Kurz Projektového řízení 
 
Lektoři:  
Ing. Jaroslav Švec  

‐ Akademické centrum studentských aktivit 
Mgr. Zuzana Ježková  

‐ Akademické centrum studentských aktivit 
 
Délka trvání kurzu: 54 h 
Poplatky:   Cena kurzu je 7 900,- Kč vč. DPH pro studenty prezenčního studia, 8 900,- Kč vč. DPH  

pro studenty kombinovaného či dálkového studia, 10 900,- Kč vč. DPH pro ostatní účastníky. 
Počet kurzů zrealizovaných v roce 2010:  2 
Místo konání kurzu: 

 Brno, 24. – 25. 3., 14. – 15. 4., 5. - 6. 5. 2010, Jednací místnost ACSA 
 Praha, 3. – 4. 11., 2. – 3. 12., 15. – 16. 12., NCDiV, Jeruzalémská 9, knihovna 

Účastníci: Kurzu se v roce 2010 zúčastnilo 13 účastníků. 
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Pracovní jednání YPMG 
 
Pravidelná pracovní setkání studentů sdružených do Skupiny mladých projektových manažerů (YPMG), práce na rozvoji 
týmu, plány do budoucna. 
 
Počet workshopů zrealizovaných v roce 2010:  7 
Místa konání workshopu: 

 Hradec Králové, 19. 2. – 21. 2. 2010, Stříbrný rybník 
 Brno, 26. 3. 2010, Jednací místnost ACSA 
 Brno, 30. 4. 2010, Jednací místnost ACSA 
 Brno, 28. 5. 2010, Jednací místnost ACSA 
 Brno, 25. 6. 2010, Jednací místnost ACSA 
 Žďár nad Sázavou, 26. 11. 2010 – 28. 11. 2010, středisko Štíří Důl 
 Brno, 10. 12. 2010, Jednací místnost ACSA 

Účastníci: Workshopu se v roce 2010 zúčastnilo 85 studentů. 
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Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů 
 
Lektor:  
Mgr. Zuzana Ježková 

‐ Akademické centrum studentských aktivit 
 
Délka trvání workshopu: 8 h 
Poplatky:  Workshop je především hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně  

dopravu na místo konání. 
Počet workshopů zrealizovaných v roce 2010:  1 
Místo konání workshopu: 

 Brno, 10. 12. 2010, Jednací místnost ACSA  

Účastníci: Workshopu se v roce 2010 zúčastnilo 21 studentů. 
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SOUHRNNÉ INFORMACE ZA ROK 2010 
 
 
Počet uspořádaných seminářů: 14 
 
Počet uspořádaných workshopů: 12 
 
Počet nabízených druhů seminářů: 9 
 
Počet nabízených druhů workshopů: 5 
 
Průměrný počet účastníků na 1 seminář: 16 
 
Průměrný počet účastníků na 1 workshop: 13 
 
Počet účastníků seminářů: 222 
 
Počet účastníků workshopů: 156 
 
Celkový počet účastníků: 378 
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Projekty 
 

Systematizace procesu studentského hodnocení kvality v ČR 

Cíle projektu:    
ACSA na základě podnětů z celostátní studentské konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 
2004 iniciovalo v roce 2005 pracovní jednání, jejichž cílem je vytvoření metodiky pro správné naplánování a dlouhodobou 
efektivní realizaci studentského hodnocení kvality na českých vysokých školách, jak na univerzitní, tak na fakultní 
úrovni. 
 
Hlavním přínosem projektu je zefektivnění studentského hodnocení kvality na českých vysokých školách 
prostřednictvím navázání spolupráce mezi jednotlivými vysokými školami a umožněním 
vzájemného předání jejich dosavadních zkušeností v této problematice. Zefektivnění 
studentského hodnocení kvality povede dlouhodobě také k naplňování dalšího bodu 
Boloňského procesu. Mezi hlavní výstupy projektu můžeme považovat publikaci 
„Studentské hodnocení kvality“, která byla v roce 2008 distribuována a na základě 
výsledků a zkušeností šetření bylo prováděno poradenství vysokým školám, které chtějí 
zlepšit úroveň svého hodnocení kvality. Dále byl uspořádán odborný seminář „Studentské 
hodnocení kvality“, na kterém se studenti blíže seznámili s publikací a jednotlivými kroky 
evaluačního procesu.   
 
V roce 2010 jsme se snažili o udržení a diseminaci výstupů projektů, především 
prostřednictvím poradenství. 
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Zavádění výuky projektového řízení na vysoké školy v České 
republice 
 
 

Víceletý projekt „Zavádění projektového řízení na vysoké školy v České republice“ je realizován Akademickým 
centrem studentských aktivit v úzké spolupráci s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně. 

 

Hlavní cíl: 

Mezi hlavní cíle projektu lze zahrnout rozšíření a zkvalitnění výuky projektového řízení na vysokých školách 
v České republice a tím zvýšení uplatnitelnost studentů – absolventů vysokých škol na trhu práce. 

 

Činnosti v roce 2010:  

Začali jsme se připravovat na možné pokračování projektu při zajištění financování z OP VK. Byly sbírány kontakty na 
pracoviště, které by mohly z výstupů projektu těžit a současně provádíme individuální poradenství v oblasti výuky 
projektového řízení. Dále bylo podporováno vzdělávání mladých lidí v projektovém řízení v rámci Skupiny mladých 
projektových manažerů. 
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   Zlepšování připravenosti studentů na vstup do praxe 
 
Posláním projektu je profesionalizovat práci aktivních studentů v akademické samosprávě, posilovat partnerské vztahy 
mezi studenty, pedagogy a vedením vysokých škol a tím přispívat ke zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách 
a nárůstu kvalifikované a flexibilní pracovní síly. Cílem projektu je zabezpečit specializovaný vzdělávací a poradenský 
systém pro aktivní studenty ze všech vysokých škol v České republice. Projekt byl úspěšně ukončen a vyúčtován. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 

Činnosti v roce 2010: 

Byly realizovány aktvity (především semináře a workshopy) k zajištění uržitelnosti projektu. 
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Podpora studentských aktivit 

 

Skupina mladých projektových manažerů (YPMG) 
 
 

Popis: 
Skupina mladých projektových manažerů (YPMG) je programem Akademického 
centra studentských aktivit. Sdružuje vysokoškolské studenty z celé ČR z různých 
vysokých škol, kteří mají společný zájem – projektové řízení. 

Metody projektového řízení se dají uplatnit takřka v každém oboru, a to nejen v 
technických oborech, jak by se někomu z názvu mohlo zdát, ale i při organizaci 
různých výstav, kongresů, koncertů, setkání, burz, veletrhů a spousty jiných 
událostí. 

YPMG je skupina mladých lidí s chutí pracovat a tvořit projekty, využívajíc při tom 
profesionální metody a standardy projektového řízení. Tyto pracovní nástroje, které nám pomáhají třídit a zpracovávat 
informace na odborné úrovni, nás přibližují k práci profesionálních renomovaných firem a týmů. Plánování, komunikace, 
práce v týmu, marketing a jiné jsou neodmyslitelnou součástí práce každého projektového manažera. 
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Hlavní cíle: 

‐ systematicky a trvale rozvíjet teoretické 
znalosti i praktické zkušenosti 
a schopnosti studentů v oblasti 
projektového řízení, 

‐ utvářet prestižní skupinu známou 
v oblasti projektového řízení, 

‐ podporovat studenty ve vlastních 
aktivitách a samostatné práci, a tím jim 
umožnit nejen lépe se uplatnit na trhu 
práce, ale také přispět k jejich osobnímu 
rozvoji, 

‐ spolupracovat s mezinárodní skupinou 
mladých projektových manažerů IPMA 
Young Crew. 

 
Struktura YPMG: 
Struktura YPMG je koncipována jako maticová. To znamená, že každý člen YPMG je součástí jedné ze tří sekcí a může se 
také podílet na práci na projektu (viz schéma). Sekce mají na starosti zabezpečovací činnosti a realizují dlouhodobé cíle 
YPMG (vzdělávání svých členů v oblasti PM, aktivní využívání moderních nástrojů projektového řízení a šíření povědomí o 
projektovém řízení navenek). Každý měsíc se scházíme v Brně na pravidelných pracovních schůzkách celé skupiny, 
jednotlivé pracovní týmy se mezi těmito jednáními scházejí na skypu nebo icq. Dvakrát za rok také vyrážíme na výjezdní 
zasedání někam do přírody. V rámci své činnosti však nezapomínáme ani na trochu zábavy a utužování dobrých vztahů 
v rámci skupiny, díky nimž se nám pak i lépe pracuje☺.  
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Spolupráce se Společností pro projektové řízení: 
YPMG úzce spolupracuje se Společností pro projektové řízení (dále SPŘ), což je nezisková organizace sdružující firmy 
a jednotlivce zabývající se managementem projektů. Je národní organizací IPMA (International Project Management 
Association). Její prvořadou funkcí je prosazovat porozumění managementu projektů jako profesi, která má svou 
globální působnost, standardy, znalosti a schopnosti. 

V rámci SPŘ je vytvořena Sekce pro spolupráci s YPMG. Náplní činnosti je propojování SPŘ a mladých lidí, kteří se 
zajímají o projektové řízení. Cílem této sekce je: 

• podpořit zájem studentů o certifikaci IPMA,  

• spolupracovat a pomáhat při zajišťování vzdělávacích kurzů pro studenty,  

• koordinovat společné konferenční a jiné propagační akce SPŘ a YPMG, které se týkají projektového řízení, a to 
včetně koordinace publikačních aktivit,  

• propojovat aktivity studentů a mladých lidí sdružených v YPMG s aktivitami hnutí IPMA Young Crew. 

Hlavní aktivity: 
V roce 2009 se členové skupiny YPMG podíleli na těchto aktivitách: 

Vzdělávací aktivity: 
• 26.3.2010 - V rámci vzdělávacího okénka byl představen Telemarketing a jeho vliv na sponzory a další aktivity 

ve vztahu k PM, o kterém přednášel externí lektor. 

• 28.5.2010 - Proběhlo vzdělávací okénko na téma „Jednání a vyjednávání“, které přednesli členové EDU (Jana 
Kralovianská a Martin Pešl) 

• 25.6.2010 - Proběhla prezentace na téma: Testová část k certifikaci dle IPMA a nejen k ní.  

• 26.- 28.11.2010  
o Balance ScoreCard - Na výjezdním zasedání proběhla přednáška o Balanced Scorecard, kterou vedla 

Zuzana Ježková. Na přednášku následovala práce sekcí, v rámci které se členové seznámili s 
konkrétními cíly vyplývajícími z BSC pro jejich sekci. 
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o Literatura z projektového managementu - Róbert Furiel představil tři knihy, které nás mohou obohatit: 

 K.Blanchard, S. Johnson: Minutový manažer 
 A.Gostic, Ch.Elton: Motivačný princíp 

 M. Buckingham, C.Coffman: First, break all the rules 
o Životopis a motivační dopis - Jak správně udělat CV a motivační dopis z pohledu personalisty s 

následnou praktickou ukázkou. Prezentaci vedl Standa Bohačík. 

Spanilé jízdy: 

• únor 2011 – Praha PřF UK  

• 22. 2. 2011 – Brno VUT  

• 14. 3. 2011 – Plzeň ZČU  

• 23. 3. 2011 – Ostrava OU  

• 25. 3. 2011 – Brno LF MU  

• 19. 4. 2011 – Praha Pf UK  

Další aktivity YPMG: 

• Na výjezdním zasedání YPMG na Stříbrném rybníce bylo zvoleno následující Vedení: 
o Zástupce vedoucí – Alena Vejsadová 

o Vedoucí sekce EDU – Jana Kralovianska 
o Vedoucí sekce HR – Ilona Kruntorádová 

o Vedoucí sekce PR – Vojtěch Talášek 
• V roce 2010 byl dokončen projekt Spanilé jízdy (Vedoucím projektu byla Alena Vejsadová). Cílem projektu bylo 

připravit materiály k znovuobnovení Spanilých jízd, které šířili povědomí o projektovém řízení mezi studenty 
vysokých škol. Tento projekt se umístil na 3. místě v rámci Studentské projektové soutěže, která se konala při 
příležitosti konference Společnosti pro projektové řízení v Brně. 
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• Dalším projektem byla Studenská projektová soutěž (Vedoucím projektu byl Vojtěch Talášek). Jak napovídá 
název, cílem projektu bylo najít a vyhodnotit nejlepší studentské projekty. Společnost pro projektové řízení 
tento projekt podpořila. 

• V roce 2010 byl ukončen projekt Project Friendly 2010 (Vedoucím projektu byla Leona Patočková).  
• 12.11.2010 proběhlo Setkání účastníků kurzu PM v Brněnském šenku. Tato akce měla od účastníků pozitivní 

ohlasy. 
 

 

Zelená univerzita (ZUni) 
Popis: 

V roce 2005 vznikla pod patronátem ACSA iniciativa studentů se zkušenostmi s působením v akademické 
samosprávě a studentských organizacích, kteří se domnívají, že právě na vysokých školách by mělo být naprostou 
samozřejmostí dodržovat zásady udržitelného rozvoje. Projekt, který z této iniciativy postupně díky ACSA vznikl, byl 
nazván „Zelená univerzita“ (ZUni).  

Akademická sféra vzdělává a vychovává budoucí politiky, manažery, odborníky, vědce a umělce. Všichni tito lidé 
se v budoucnu mohou podílet na rozhodování o dalším směřování „svých“ firem a organizací či celé společnosti. Jejich 
postoje mohou ovlivnit mnoho lidí, se kterými přijdou během profesní dráhy do styku. Lze tedy předpokládat, že pokud 
během studia na vysoké škole budou považovat za normální chovat se šetrně k životnímu prostředí a uvědomovat si 
dopady své činnosti na něj, budou tyto návyky a postoje účinně přenášet i do okolní společnosti. V souladu s touto 
myšlenkou identifikuje akademickou obec jako klíčovou skupinu i Státní politika životního prostředí ČR. 

Hlavní cíle:  
Hlavním cílem projektu je zavést na českých vysokých školách základní aspekty udržitelného rozvoje – např. 

separaci odpadu, úspory energií a materiálů, podporu cyklistiky a MHD. Na základě informací z publikací určených 
veřejným institucím a zkušeností z českých i zahraničních vysokých škol bude ve spolupráci s odborníky a pilotními 
školami vytvořena metodická příručka. Tato příručka pomůže při prosazování a implementaci vybraných opatření, 
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jejichž cílem bude snížit ekologickou stopu vysokých škol. Pracovní verze příručky by měla být dokončena v průběhu roku 
2009. Bude však neustále zdokonalována na základě zkušeností vysokých škol zapojených do projektu. Na jednotlivých 
vysokých školách budou organizovány skupiny aktivních lidí, kteří se ztotožňují s cíli Zelené univerzity.  

 
V roce 2010 jsme se soustředili na udržování výstupů projektu z předchozích let. Některé aktivity byly pozastaveny. 

 

Poradenská činnost  
Od roku 2002 zajišťujeme pro vysokoškolské studenty poradenskou činnost v oblasti organizace studentských aktivit, 
zakládání a činnosti studentských organizací a aktivit studentů spojených s jejich působením v samosprávných orgánech 
vysokých škol.  

V roce 2010 bylo nejvíce využíváno poradenství z oblasti práva, ekonomiky, financování, psychologie a projektového 
řízení. Poradenskou činnost jsme poskytovali zejména prostřednictvím osobních konzultací v naší kanceláři či jako 
nadstavbu po ukončení programu zrealizovaných vzdělávacích aktivit. Osobním poradenstvím jsme v roce 2010 strávili 
více než 50h. Je však na místě připomenout, že v této oblasti upřednostňujeme ještě více, než u ostatních činností, 
kvalitu nad kvantitou. Reference mohou poskytnout např. studenti ze studentských organizací ELSA na Masarykově 
univerzitě, Studenti pro studenty z VUT v Brně, ESN Buddy systému z Univerzity Hradec Králové, akademického senátu 
Akademie výtvarných umění v Praze či Studentské komory Rady vysokých škol. Ti všichni, a mnozí další, naše služby v 
oblasti poradenství v roce 2010 využili. Samostatné výjezdy za studenty do sídla jejich organizace pouze za účelem 
poradenství byly v roce 2010 z finančních důvodů pozastaveny. Poradenství bylo poskytováno také v elektronické formě 
(email). 
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Databáze studentských organizací  

V rámci informačního systému ACSA funguje databáze studentských aktivit, která je svým způsobem v ČR 
unikátní. Tato aplikace je pro členy studentských organizací dobrým pomocníkem, protože díky ní mohou ostatní 
uživatele informovat o svých aktivitách, novinkách, sdílet dokumenty (např. stanovy) aj. Na konci roku 2009 v něm bylo 
zaregistrováno 1758 uživatelů ze 64 různých vysokých škol (25 veřejných, 2 státních a 37 soukromých). V systému 
bylo dále registrováno 194 studentských organizací z celé ČR.. 
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Komunikace a propagace 
 
 

Cílová skupina 
 
ACSA se vzhledem ke svému poslání veškerou svojí činností orientuje zejména na: 

 reprezentanty vysokoškolských studentů v akademické samosprávě, 
 aktivní členy studentských organizací a spolků, 
 zájemce z řad vysokoškolských studentů o činnost v akademické samosprávě. 

Protože se většina aktivit ACSA zaměřuje na oblast akademické samosprávy a studentských organizací, považujeme za 
důležité o naší činnosti informovat také vedení vysokých škol, jejich fakult a předsedy jednotlivých akademických senátů. 
Samostatnou kategorii pak tvoří naši spolupracovníci. 

 
Používané formy komunikace 

 
Obsah i forma většiny komunikačních prostředků je volena s ohledem na relativně úzkou cílovou skupinu. Informace 
o našich službách předáváme zejména prostřednictvím: 

 pravidelně aktualizovaných webových stránek www.acsa.cz, 
 elektronické pošty, 
 článků v časopisech či informačních bulletinech jednotlivých univerzit či fakult nebo studentských organizací, 
 článků v celostátně či regionálně vydávaném tisku, 
 článků na informačních webech pro vysokoškoláky, 
 každoročně pořádané celostátní konference studentů vysokých škol, 
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 článků a odkazů na WWW stránky www.acsa.cz na webech studentských organizací a univerzit,  
 v rámci výjezdů na jednotlivé univerzity, 
 krátkých osobních prezentací o činnosti ACSA při realizaci konkrétních aktivit, 
 oficiálních dopisů adresovaných vedení jednotlivých univerzit či fakult, 
 publikováním odborných článků ve sbornících seminářů a konferencí, jejichž zaměření se shoduje s oblastí 

činnosti ACSA, 
 příspěvky na seminářích a konferencích, jejichž zaměření se shoduje s oblastí činnosti ACSA. 

 
Webové prezentace 
Webové stránky www.acsa.cz informují o veškerých aktivitách Centra. Obsahují základní informace o ACSA, jeho poslání, 
cílech a popisují projekty a činnosti, kterým se ACSA v současné době věnuje nebo již byly dokončeny.  

Již několik let úspěšně funguje a stále se rozvíjí informační systém ACSA. Po přihlášení si mohou registrovaní 
účastníci prohlížet a upravovat své osobní údaje, přihlášky na akce a získávají přístup ke službám své organizace. Těchto 
služeb bude postupně přibývat, připravují se ankety a systém aktualit. Informační systém tvoří jedinou bránu 
k přístupu na naše semináře i další akce. Dále obsahuje přehledný seznam všech vysokých škol v ČR s odkazy 
na jejich webové stránky a další kontakty. V neposlední řadě obsahuje databázi studentských organizací, která se 
neustále rozšiřuje a představuje unikátní, aktualizovaný a systematický vedený seznam studentských organizací z celé 
ČR, který nabízí přehled o studentském dění v ČR a představuje zajímavý nástroj pro jakoukoli studentskou organizaci. 

Informační systém je určen pro studentské organizace jak na národní tak i na mezinárodní úrovni. ACSA vychází z faktu, 
že ve studentských organizacích jsou aktivní lidé, kteří chtějí nějakým způsobem ostatním pomoci a právě jako 
prostředek pro usnadnění práce těmto lidem má také informační systém sloužit. Nejenže zde informují o své organizaci, 
a tak se zviditelňují, najdou zde pomoc např. při vytváření nové akce – není zapotřebí vymýšlet již vytvořené, je zde 
možnost poradit se s lidmi, kteří něco podobného již vytvářeli, nebo zde mohou najít pro spolupráci podobné organizace. 
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Mezi služby informačního systému jsou aktuality, které vkládají sami organizace nebo „diskusní fórum“, ve kterém 
můžete živě diskutovat nad otázkami, jež Vás zajímají. 

V informačním systému jsou také samostatné moduly pro vybrané studentské organizace, jako např. YPMG nebo Zelená 
univerzita. 
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Finance 
 

Podpora 
 
Dotace a granty 
 
Projekt ACSA byl v roce 2009 podpořen dotací Jihomoravského kraje částkou 
200.000,- Kč na rozvoj činností Akademického centra studentských aktivit. 
 

Dále jsme v rámci 2. kola Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží  pro nestátní 
neziskové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR získali dotaci 
ve výši 365.000,- Kč na projekt Podpora a rozvoj činností aktivní vysokoškolské mládeže 
 

 
Dary  
V roce 2010 činnost ACSA podpořily fyzické osoby celkem ve výši 75.000,- Kč.  
 
 

Doplňková činnost ACSA 
V roce 2010 ACSA získalo 869.924,-Kč v rámci své doplňkové činnosti. Jednalo se zejména o finance získané za 
aktivity v rámci projektu „Tvorba metodiky a realizace přípravy projektových manažerů ve státní správě na certifikaci 
podle IPMA stupně "D" - Certifikovaný projektový praktikant“ a za organizaci vzdělávacích kurzů pro osoby mimo naši 
cílovou skupinu.  
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Na organizovaných seminářích a workshopech jsme vybrali celkem 305.690,-Kč (tyto prostředky pokrývají především 
stravné, případně ubytování, na akcích). 
 

 
Jiné druhy podpory 
 
Rozvoj centra je podpořen Vysokým učením technickým v Brně (dále VUT v Brně), které ACSA 
dlouhodobě poskytuje zejména zázemí ve formě kancelářských prostor na ulici Rybkova v centru Brna.  
 

 
 ACSA v roce 2010 pokračovalo ve spolupráci se Společností pro projektové 
řízení2. Ta podpořila projekt Studenská projektová soutěž a vybrané aktivity 
Skupiny mladých projektových manžerů částkou ve výši 24.000,- Kč.  
 

V práci ACSA také pomáhají v rámci svých časových možností dobrovolníci z řad studentské akademické obce. 
Dobrovolníci odpracovali na konkrétních aktivitách ACSA v roce 2010 přibližně 650 hodin. Při hodinové mzdě 70,- Kč/hod. 
tak jejich podpora ACSA vyjádřená finančně činí celkem 45.500,- Kč.  
 
 

                                                     
2 Viz kapitola Spolupráce 
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Přehled financování činností ACSA v roce 2010 podle jednotlivých zdrojů 
 
 

 
 
 
 
 
 

Získané finance celkem 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy  

365 000,- Kč 

Jihomoravský kraj 200 000,- Kč 

Dary ACSA 75 000,- Kč 

Doplňková činnost 
ACSA 

869 924,- Kč 

Poplatky za semináře a 
workshopy 

305 690,- Kč 

CELKEM 1 815 614,- Kč 



91 
 

 

Čerpání 
 
Získané finance za rok 2010 byly čerpány následujícím způsobem: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Čerpání financí v procentech 

Materiální náklady, cestovné a 
služby 

45,3 

Mzdy 
38,3 

Odvod na zdrav. a sociál. 
pojištění 

16,4 

CELKEM v % 100,00 
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Služby a další provozní režie 
Jedná se o kancelářské náklady (papíry, tonery, pomůcky pro hry, vazby dokumentů, …) nezbytné pro zajištění činností 
ACSA, přípravu odborných materiálů na semináře, soustředění, workshopy (tisky pracovních materiálů, skript /rozsah cca 
75 – 200 stran na 1 seminář/, programů, prezenčních listin, evaluačních dotazníků), tisk propagačních materiálů, 
materiály pro aktivity YPMG či podporu dalších studentských aktivit atd. Dále položka zahrnuje především náklady 
poplatky za telefony, bankovní poplatky, poštovné, platby za vedení účetnictví náklady na zajištění administrativního a 
organizačního zázemí ACSA pro všechny jeho činnosti. Spadá sem také stravné na seminářích, workshopech, 
soustředěních, výjezdech, konferenci a dalších akcích (tato položka je hrazena ze zdrojů účastníků jednotlivých aktivit). 
 

Cestovné 
Jedná se zejména o náklady na cestovné a ubytování zaměstnanců ACSA (včetně odborníků a lektorů) při organizaci 
seminářů, soustředění, workshopů, aktivit YPMG, poradenství na různých místech ČR. 
 

Mzdy a odvody na zdravotní a sociální pojištění 
Mzdy pracovníků ACSA. Další spolupracovníci (lektoři seminářů, externí odborníci, správa webových stránek atp.) 
vykonávali práci na základě dohody o provedení práce.  
Jedná se i o odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců ACSA. 
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Spolupráce  
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

ACSA již od svého počátku úzce spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR (MŠMT). Zástupci MŠMT jsou také pravidelnými účastníky aktivit 
pořádaných ACSA. V roce 2010 jsme od MŠMT získali prostřednictvím Programů státní 
podpory práce s dětmi a mládeží  pro nestátní neziskové organizace dotaci na část našich 
aktivit. 
 
  

Rada vysokých škol a Studentská komora Rady vysokých škol 

Rada vysokých škol (RVŠ) je orgánem reprezentace vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých 
školách). Rada se zabývá rozvojem, ekonomickým zabezpečením, právní úpravou, činností, organizací a řízením vysokých 
škol a zásadními věcmi dotýkajícími se rozvoje, činnosti a zájmů vysokých škol a jejich učitelů, studentů a zaměstnanců, 
zaujímá k nim stanoviska a doporučení pro MŠMT ČR a jiné orgány a instituce.  
 
Se zástupci rady vysokých škol dlouhodobě spolupracujeme, např. na pravidelném pořádání 
naší celostátní konference.  
 
Pro studenty důležitou součástí RVŠ je její studentská komora (SK RVŠ), která je jediným 
oficiálním zástupcem vysokoškolských studentů na národní úrovni. Zástupci SK RVŠ se 
pravidelně zúčastňují akcí ACSA a důležitých tématech vedeme společnou diskuzi.  
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Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. 
 

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. je veřejnou výzkumnou organizací zřizovanou MŠMT. 
Obsahem hlavní činnosti CSVŠ, v.v.i. je základní a aplikovaný výzkum v oblasti vysokého školství a 
infrastruktura výzkumu. 
ACSA a CSVŠ se navzájem podporují již mnoho let, v roce 2010 spolupracovali mimo jiné na realizaci 
dvou rozsáhlých veřejných zakázkek, a to Síť regionálních koordinátorů – Ústecký kraj a Tvorba metodiky a realizace 
přípravy projektových manažerů ve státní správě na certifikaci podle IPMA stupně "D" - Certifikovaný projektový 
praktikant.  
 
 
 

ProRůst - Agentura pro rozvoj a růst 
 
ACSA navázalo spolupráci se vzdělávací organizací v oblasti projektového řízení, rozvoje 
týmových a dalších pracovních dovedností. Jedná se o organizaci, která již devátým rokem 
pomáhá lidem v jejich osobnostním i profesním růstu, provádí analýzy a průzkumy v oblasti 
vzdělávání, organizuje odborné i kulturní akce a považuje se za hybnou sílu v oblasti rozvoje 
projektového řízení v ČR. Tato spolupráce ACSA umožnila rozšířit nabídku svých služeb a 
nabídnout je novým okruhům zájemců.  
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Společnost pro projektové řízení 
 
V roce 2010 pokračovala platnost smlouvy o vzájemné spolupráci mezi zástupci ACSA 
a Společnosti pro projektové řízení (SPŘ). Jejím předmětem je společná snaha zástupců SPŘ 
a ACSA nastartovat v České republice vznik Skupiny mladých projektových manažerů a 

šíření metod projektového řízení mezi vysokoškolskými studenty. Na základě této smlouvy byly např. vyjednány slevy pro 
studenty na mezinárodní certifikace dle IPMA, dále byla dohodnuta spolupráce při organizaci kurzů projektového řízení 
pro vysokoškolské studenty. V rámci SPŘ máme vytvořenou samostatnou Sekci pro spolupráci se Skupinou mladých 
projektových manažerů. 
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Jednotlivci 
 
Spolupráce se studenty, pedagogy a vedením univerzit je pro naši činnost klíčová. Moc si vážíme všech, kteří svým 
nadšením, energií a tvrdou prací podporují naši činnost. Není možné jmenovat všechny naše spolupracovníky, zde 
uvádíme alespoň některé z nich: 

Ing. Josef Beneš, CSc., Mgr. Klára Bendová, Petr Bílek, MUDr. Jan Bruthans, Mgr. Martin 

Doležal, JUDr. Dan Dvořáček, Dr. Eddie Fisher Ph.D., M.Sc., FAPM, FBIFM, MIOD’s 

Experience, Róbert Furiel, Jan Havlík, Mgr. Petr Jedeslký, ThMgr. Milan Klapetek, Jana 

Kralovianská, Jan Kříž, MgA. Hana Krejčí, Ph.D., Ilona Kruntorádová, Mgr. Veronika Kudrová, 

Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc., Mgr. Ing. Libor Lněnička, Roman Matoušek, doc. Ing. Eva 

Münsterová, CSc., Martin Pargač, Leona Patočková, Ing. Jiří Piškula, Ing. Tomáš Přibyl, Mgr. 

Tomáš Roubal, Jakub Reindl, Michaela Svobodová, Ing. Helena Šebková, CSc., RNDr. Věra 

Šťastná, Vojtěch Talášek, Alena Vejsadová a další. 

 
 
 

Všem našim spolupracovníkům děkujeme za jejich ochotu, nadšení a zodpovědnost. 
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