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NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH 

SEMINÁŘŮ A PŘEDNÁŠEK 

 



Nabídka kurzů, seminářů a přednášek pořádaných 

Vysokoškolskou psychologickou poradnou JU 

 

 

Důležitá upozornění: (PROSÍM VĚNUJTE TOMU POZORNOST) 

Akce jsou určené pro studenty a zaměstnance JU, pokud není určeno jinak. 

Na akce se zájemce přihlašuje pouze elektronicky vyplněním on-line 

přihlašovacího formuláře (zde: http://goo.gl/forms/2JV3Yph1lq) 

Lokace místností: J – Jeronýmova, D – Dukelská, TL – U Tří lvů 

Seminář bez přednášky nelze absolvovat! Je třeba se přihlásit vždy také na 

přednášku, pokud se chcete účastnit seminární části. 

Některé přednášky a semináře jsou propojené, takže se nelze hlásit pouze na 

přednášku zvlášť (napsáno jako „přednáška + seminář).  

V ostatních případech je možné přihlásit se také pouze na přednášku bez 

semináře. 

Některé semináře mají určenou menší kapacitu než přednáška, jsou určené 

pouze pro užší počet zájemců, kteří se zároveň přihlásí i na přednášku! 

Pokud bude počet zájemců převyšovat kapacitu akce, budete registrování jako 

náhradníci a v případě uvolnění místa neprodleně kontaktování organizátorem. 

S dotazy se prosím obracejte na konkrétního lektora kurzu, pouze u externích 

lektorů se obracejte na Mgr. Bajgarovou (lektor J. Polák) a na Mgr. Vaverovou 

(lektoři S. Háša J. Soukup) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/2JV3Yph1lq


Stručný přehled akcí 

 

Asertivitou k lepší komunikaci 

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková 

Přednáška a seminář 

Termín: 1. skupina 27.10. (út) 9-11 hod.,  

2. Skupina 26.11(čt) 9 – 11 hod. 

       Místo konání: místnost J 119 

       Kapacita: přednáška + seminář 30 

         Email: jsebova@pf.jcu.cz 

Délka: přednáška 45 min. 

           seminář: 1,15 hod 

 

 

Emoce a my 

Prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

Přednáška a seminář 

Termín: přednáška 1.12. 16:15-17:45h 

Seminář 2.12. 12:30-15:30h 

Místo konání: přednáška místnost D115 

Seminář místnost D107 

Kapacita: přednáška volná (cca 60), seminář 16 

Délka: přednáška 1 hodina 

           seminář 3 hodiny 

Email: stuchl@pf.jcu.cz 

 

 

Expresivní přístupy při zvládání komunikačních obtíží 

Mgr. MgA. Lucie Vaverová 

Přednáška a seminář 

Termín: 15. 10. 2015, 13:00-17:30 

Místo konání: místnost: J 115 

Kapacita: přednáška + seminář 20 

Délka: 1,5 hodiny 

přednáška 

            3 hodiny seminář  

Email: lvaverova@pf.jcu.cz 

 



Hlas – tělo – komunikace  

Tvůj hlas ti to řekne 

Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. 

Přednáška a seminář 

Termín: 30.10. 2015, 8-11:30 

Místo konání: místnost: D 107 

Kapacita: přednáška 35, seminář 20 

Délka: 1,5 hodiny 

přednáška 

             2 hodiny seminář  

Email: nohava01@pf.jcu.cz 

 

 

Procesy změny a úvod do práce s motivací  

PhDr. Jan Soukup, Ph.D. 

Seminář 

Termín: 4. 12. 2015, 9-16h (1h pauza) 

Místo konání: místnost D315 

Kapacita: seminář 20 (pouze pro studenty a pedagogy 

oboru psychologie) 

Délka: 6 hodin seminář  

Email: lvaverova@pf.jcu.cz 

 

 

Jak uspět u přijímacího řízení do zaměstnání 

Ing. Mgr. Jaroslav Polák 

Přednáška a seminář 

Termín: 20.11. 2015; 14 – 17 hodin 

Místo konání: místnost aula D240 

Délka: 1,5 hodiny přednáška 

             1,5 hodiny seminář 

Kapacita: přednáška 50, seminář 20 

Email: zbajgarova@pf.jcu.cz 

 

 

 

 

 

 



 

Skupina osobnostního rozvoje  

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Mgr. Alena Nohavová, Ph.D., Mgr. Veronika Plachá  

Dlouhodobý kurz 

Termín a místo konání: 

 6.11. 9-11h na D224 

 13.11 9-13h na D107 

  20.11. 9-13h na D107 

4.12. 9-13h na D107 

 11.12. 9-11h na D224 

Kapacita kurzu: 12 

Délka: 16 hodin  

  

 

Email: zbajgarova@pf.jcu.cz, nohava01@pf.jcu.cz, vplacha@pf.jcu.cz 

 

 

Rozvoj studijních kompetencí 

Mgr. Bílková Zuzana, PhD., Mgr. Štefánková Zuzana, PhD. 

Dlouhodobý kurz  

Termín: 9-11h 

6., 13., 20., 27.11. 

Místo konání: místnost J115 

Kapacita kurzu: 12 

Délka: 8 hodin (4x2h)              

Email: bilkova@pf.jcu.cz, stef@pf.jcu.cz 

 

 

Talent Management aneb co rozhoduje o mém 

(po)volání? 

Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. 

Přednáška a seminář 

Termín: 6. 11. 2015,  

9:30-11:00 přednáška 

11:30-13:30 seminář  

Místo konání: místnost aula D240 

Kapacita: přednáška volná, seminář 20 

Délka: 1,5 hodiny 

přednáška 

             2 hodiny seminář  

Email: lvaverova@pf.jcu.cz 



Podrobný přehled akcí 

 

Asertivitou k lepší komunikaci 

Přednáška a seminář 

 Termín: 1. skupina 27.10. (út) 9-11 hod.,  

2. Skupina 26.11(čt) 9 – 11 hod 

       Místo konání: místnost J 119 

       Kapacita: přednáška + seminář 30 

Délka: přednáška 45 min. 

           seminář : 1,15 hod 

 

 

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková 

JU České Budějovice   

 

 

CÍLE KURZU 

Cílem kursu je seznámit účastníky s pojmem asertivita, odhalit její historické kořeny 
v zahraničí i v České republice. Asertivita jako jedna z nejlepších forem komunikace 
nás provází ve všech životních rolích, je však na každém z nás, jak jsme ji schopni 
spontánně používat v každodenních situacích. K tomu nám mohou pomoci techniky 
a návody, jak běžné a především náročné stresové situace v naší mezilidské 
komunikaci pozitivně zvládat. Umění asertivně myslet, jednat a vyjednávat je závislé 
na našem přístupu k životu, na našich hodnotách a cílech, na našich sklonech 
k pasivitě, k agresivitě anebo k asertivitě. Kurs se proto zaměřuje i na odhalení 
našich konverzačních dovedností, na umění empatického naslouchání i na ochotě 
přijímat a podávat kritiku svému okolí. 

 

OBSAH KURZU:   * asertivita – pojem, historické kořeny vývoje 

 druhy komunikace, složky sociální interakce             

 pojmy – pasivita, agresivita, asertivita 

 asertivní práva a povinnosti 
 techniky asertivity 

 praktické ukázky – hraní rolí 
 hodnocení 

 

ZÍSKANÉ KOMPETENCE:  * osvojení si asertivního komunikačního stylu 

 získání přehledu základních technik asertivity 



 získání orientačních informací o své úrovni sebeprosazení a 
sebedůvěry 

 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:   * odborný asistent na KPE, PF JČU (od 2009 doposud) 

 dopravní a personální psycholog (od 1999 – doposud, 
privátně) 

 psycholog v poradenství (od 1990 – 1994) na ÚP Praha 6, 
MPSV ČR Praha  

  FF UK Praha (1992 – 94) postgraduální studium Psychologie 
práce a organizace  

 trenér komunikačních dovedností pro personální agentury 
(1998 – 2000)        

 FF UK Praha – jednooborová psychologie (1986 – 1990) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emoce a my 

Přednáška a seminář 

Termín: přednáška 1.12. 16:15-17:45h 

Seminář 2.12. 12:30-15:30h 

Místo konání: přednáška místnost D115 

Seminář místnost D107 

Kapacita: přednáška volná (cca 60), seminář 16 

Délka: přednáška 1 hodina 

           seminář 3 hodiny 

 

Prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

JU České Budějovice   

 

 

CÍLE KURZU   

Nabídnout souhrn informací o emocích a možnostech práce s nimi. 

 

OBSAH KURZU   

Přednáška představí současné psychologické poznatky o emocích a o emoční inteligenci; 
navazující zážitkový seminář nabídne cvičení a aktivity, které umožní poznatky o emocích 
propojit s vlastními zkušenostmi a prohloubit porozumění vlastnímu emočnímu prožívání, 
včetně možností emoce vhodným způsobem regulovat 

 

ZÍSKANÉ KOMPETENCE   

Hlubší porozumění vlastnímu emočnímu prožívání, možnostem regulace vlastních emocí a 

práce s nimi v náš prospěch. 

 

 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 

Iva Stuchlíková vystudovala učitelství matematiky a fyziky pro základní a střední školy na 

Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, a poté  jednooborovou psychologii na FF UK 

v Praze. Vědeckou hodnost získala v oboru pedagogika na FF UK, habilitovala se v obecné 

psychologii na FF MU a profesuru získala na UK v oboru pedagogická 

psychologie. Psychoterapeutické vzdělání získala v pětiletém výcviku v rogersovské 

psychoterapii, v současnosti pokračuje ve výcviku hypnoterapie a systemické terapie. 

 

Věnuje otázkám obecné psychologie (zejména motivace a emocí) a  pedagogické 

psychologie. Dlouhodobě spolupracuje s řadou podobně orientovaných pracovišť, v roce 

2003 získala na Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias v Lisabonu cenu 



Early Career Award of The Stress and Anxiety Research Society. V roce 2007 působila jako 

Research Fulbright Scholar na University of Minnesota.  

 

Byla a je řešitelkou českých i mezinárodních výzkumných projektů zaměřených zejména na 

emoční determinanty učení a vyučování, na motivační procesy v obecném i školním 

kontextu a na pedagogicko psychologické otázky přípravy učitelů. Je autorkou či 

spoluautorkou osmi monografií a více jak 100 českých a anglických odborných statí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expresivní přístupy při zvládání komunikačních obtíží 

Přednáška a seminář 

Termín: 15. 10. 2015, 13:00-17:30 

Místo konání: místnost: J 115 

Kapacita: přednáška + seminář 20 

Délka: 1,5 hodiny 

přednáška 

            3 hodiny seminář  

 

 

Mgr. MgA. Lucie Vaverová 

JU České Budějovice   

 

 

CÍLE KURZU 

Cílem kurzu je provést účastníky základy expresivních přístupů při zvládání komunikačních 

obtíží, a to s důrazem na dramatické aktivity. Přednáška je koncipována jako teoretický úvod 

pro seminář, který bude probíhat formou sebezkušenosti. Základním východiskem je 

předpoklad, že zdrojem veškerých expresivních přístupů je komunikace a následné jednání. 

Kurz by měl vést k objevování vlastních zdrojů tvořivosti a možností exprese. 

 

OBSAH KURZU 

Náplní kurzu je seznámení se s možnostmi expresivních přístupů a následné praktické 

zkoumání potenciálu výrazu a vlastních hranic. Součástí budou sebepoznávací, umělecké 

expresivní kreativní techniky založené zejména na skupinové interakci. Práce zdůrazňuje 

nezbytnost obousměrného procesu exprese a naslouchání, vydávání se a přijímání. Toto 

uvědomění je nezbytné pro tvořivou komunikaci, a tedy pro poznání a přijetí druhého, pro 

setkání v pravém slova smyslu. 

 

ZÍSKANÉ KOMPETENCE 

Kurz účastníkům poskytne vhled do oblasti expresivních přístupů i praktickou zkušenost. 

Přístup založený na práci s expresí nabízí účastníkům možnost nahlédnout za hranice 

běžného vnímání sebe sama i druhých, překročit pomyslnou hranici konvenční komunikace 

a uchopit vlastní existenci v širším kontextu. 

 

 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 

Lucie Vaverová je absolventkou Katedry psychologie na UP v Olomouci a Katedry autorské 

tvorby a pedagogiky DAMU, kde se zaměřila na studium psychosomatických disciplín. 

V současnosti působí jako odborná asistentka na Katedře pedagogiky a psychologie na JU 

v Českých Budějovicích a jako terapeutka v léčbě drogově závislých v terapeutické komunitě 



Němčice, SANANIM. Je frekventantkou pětiletého daseinsanalytického 

psychoterapeutického výcviku a absolventkou kurzů a workshopů zaměřených na užití 

expresivních přístupů v psychoterapii a při práci se skupinou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlas – tělo – komunikace  

Tvůj hlas ti to řekne 

Přednáška a seminář 

Termín: 30.10. 2015, 8-11:30 

Místo konání: místnost: D 107 

Kapacita: přednáška 35, seminář 20 

Délka: 1,5 hodiny 

přednáška 

             2 hodiny seminář  

 

 

Alena Nohavová, Ph.D. 

JU České Budějovice   

 

 

CÍLE KURZU 

Cílem kurzu je rozvoj hlasových kompetencí ve vztahu k osobnostním 

charakteristikám jedince.   

 

OBSAH KURZU 

Přednáška „Hlas – tělo – komunikace“ je zaměřena na důležitost hlasu a těla 

v komunikaci. Účastníci se seznámí s výzkumy, které jsou zaměřené na propojenost 

hlasu, těla a psychiky jedinců v komunikaci. Rovněž budou probrány nezbytné 

podmínky pro tvorbu hygienického hlasu – dech, fonace, artikulace v součinnosti 

s psychikou. Seminář navazující na přednášku nese název „Tvůj hlas ti to řekne“. Je 

určen pro studenty, kteří chtějí pracovat se svým hlasem a zároveň se skrze něj 

dozvědět něco o sobě.  

 

ZÍSKANÉ KOMPETENCE 

Účastník kurzu je veden k náhledu a porozumění, co svým hlasem o sobě říká 

druhým. 

 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 

Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. je v současné době odbornou asistentkou na Katedře 

pedagogiky a psychologie na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích. 

Zaměřuje se především na expresi a sebepojetí jedince. Pracuje se specifickým 

psychosomatickým pojetím hlasově-osobnostního růstu.  

 



Procesy změny a úvod do práce s motivací  

    Seminář 

Termín: 4. 12. 2015, 9-16h (1h pauza) 

Místo konání: místnost D315 

Kapacita: seminář 20 (pouze pro studenty a pedagogy 

oboru psychologie) 

Délka: 6 hodin seminář  

 

 

PhDr. Jan Soukup, Ph.D. 

JU České Budějovice   

 

 

CÍLE KURZU 

 

Celodenní seminář má za cíl seznámit účastníky s vybranými poznatky o procesech a 

podmínkách změny chování. Je určen především pro budoucí pracovníky v pomáhajících 

profesích. 

 

OBSAH KURZU 

Zážitkovou a diskusní formou vedená cvičení a aktivity zaměřené na prozkoumání vnitřních i 

interpersonálních podmínek, které umožňují změnu chování, a na časté mylné předpoklady, 

týkající se motivace. 

 

ZÍSKANÉ KOMPETENCE 

Lepší porozumění dynamice motivace ke změně chování a možnostem jejího ovlivnění 

v rámci poradenského rozhovoru. 

 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 

Jan Soukup: klinický psycholog a psychoterapeut, studoval v Praze a v Marburgu 

(Německo), přednáší na katedře adiktologie 1. LF UK, pracoval ve zdravotnicví (Klinika 

adiktologie VFN, Psychiatrická klinika VFN) i v neziskovém sektoru. Absolvoval základní a 

lektorský výcvik v motivačních rozhovorech, základní a supervizorský výcvik v rogersovské 

psychoterapii a výcvik v tanečně-pohybové terapii, je autorem knihy Motivační rozhovory 

v praxi (Portál, 2014). 

 

 



Jak uspět u přijímacího řízení do zaměstnání 

Přednáška a seminář 

Termín: 20.11. 2015; 14 – 17h 

Místo konání: místnost aula D240 

Délka: hodiny přednáška: 1,5 

             hodiny seminář: 1,5 

Kapacita: přednáška 50, seminář 20 

 

Ing. Mgr. Jaroslav Polák 

JU České Budějovice   

 

 

CÍLE KURZU 

Účastníci kurzu získají informace o tom, jak se co nejlépe připravit na přijímací řízení do 

zaměstnání a maximalizovat svoji šanci na přijetí. Dozví se, jak vytvořit úspěšný profesní 

životopis, jaké zaměstnance firmy vlastně hledají, jaké metody výběru vhodných kandidátů 

personalisté nejčastěji používají, jaké otázky mohou kandidáti čekat při pohovorech a jak na 

ně odpovídat. 

 

OBSAH KURZU 

Jaké zaměstnance firmy vlastně hledají? Význam dlouhodobé přípravy na získání 

požadované práce. 

Jak vytvořit vhodný profesní životopis z hlediska jeho struktury, obsahu a formy? 

Jak oslovit potenciální zaměstnavatele? 

Jak se připravit na pracovní pohovor? 

Jak probíhají výběrová řízení ve firmách? Nejčastěji používané metody výběru vhodných 

kandidátů. 

Jaké otázky lze u pohovoru očekávat a jak na ně odpovídat? 

 

ZÍSKANÉ KOMPETENCE 

Prohloubení dovednosti vytvořit úspěšný profesní životopis. 

Osvojení ucelené znalosti o tom, jak obvykle probíhají výběrová řízení ve firmách a jaké 

metody výběru vhodných kandidátů personalisté nejčastěji využívají. 

Prohloubení porozumění potřebám a způsobu myšlení firem při obsazování volných 

pracovních pozic a výběru svých budoucích zaměstnanců.  

Prohloubení dovednosti se účinně připravit na pracovní pohovor. 

Prohloubení dovednosti úspěšně odpovídat na otázky kladené v průběhu výběrového řízení. 



 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 

Ing. Mgr. Jaroslav Polák 

Akademické vzdělání: Mezinárodní obchod a Personální management na VŠE v Praze, 

jednooborová psychologie na FF UK 

Výcviky: systemické individuální a skupinové koučování, hypnoterapie 

Praxe: dlouhodobá praxe v oblasti řízení lidských zdrojů, praxe v oblasti individuálního a 

skupinového koučování, psychologického poradenství a psychodiagnostiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skupina osobnostního rozvoje  

Dlouhodobý kurz 

Termíny a místo konání: 

6.11. 9-11h na D224 

 13.11 9-13h na D107 

  20.11. 9-13h na D107 

4.12. 9-13h na D107 

 11.12. 9-11h na D224 

Kapacita kurzu: 12 

Délka: 16 hodin  

  

 

 

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Mgr. Alena Nohavová, Ph.D., Mgr. Veronika Plachá  

JU České Budějovice   

 

 

CÍLE KURZU: Účastníci kurzu se skrze vlastní prožitek budou věnovat sami sobě, 
svým emocím, snům a tělesným pocitům. Dále se budou učit těmto projevům 
rozumět, sdílet je s dalšími účastníky, povzbuzovat se, poskytovat si zpětnou vazbu. 
Všech těchto získaných informací a dovedností mohou využít pro vlastní osobnostní 
rozvoj.  

 

OBSAH KURZU:  
Psychosomatická práce s hlasem (poznání svého hlasu, hlasových možností a jejich 
propojenosti s psychikou) 
Práce s tělem (prvky bodyterapie a tanečně pohybové terapie, focusing) s účastí 
externích lektorů 
Práce se sny (rozbor snů, dialog se snovou postavou, dramatizace snu) 

 

ZÍSKANÉ KOMPETENCE vedoucí k sebepoznání a osobnímu rozvoji:  
Rozvoj všímavosti ke svému psychickému a tělesnému prožívání  
Schopnost vlastním projevům rozumět a adekvátně je vyjadřovat  
Prohloubení porozumění projevům druhých lidí. 

 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 

Mgr. Zdeňka Bajgarová 

Akademické vzdělání: jednooborová psychologie na FF UK, v současnosti postgraduální 

vzdělání v pedagogické psychologii na PF JU 

Výcviky: výcvik v gestalt psychoterapii a tanečně pohybové psychoterapii 

Praxe: dlouhodobá pedagogická praxe na VŠ, praxe ve VŠ poradně JU  

 



Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. 

Akademické vzdělání: Učitelství psychologie a hudební výchovy pro střední školy, 

pedagogická psychologie 

Výcviky: Psychosomatická hlasová výchova 

Praxe: dlouhodobá pedagogická praxe na VŠ, praxe ve VŠ poradně JU 

 

Mgr. Veronika Plachá 

Akademické vzdělání: psychologie – speciální pedagogika PEdF UK, v současnosti 

postgraduální vzdělání v pedagogické psychologii na PF JU 

Výcviky: ateliér arteterapie PF JU, skupinová práce se sny pod vedením PhDr. J. 

Heffernanové 

Praxe: terapeutické dílny Jedličkova ústavu Praha, dlouhodobá pedagogická praxe na VŠ, 

praxe ve VŠ poradně JU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozvoj studijních kompetencí 

Dlouhodobý kurz  

Termín: 9-11h 

6., 13., 20., 27.11. 

Místo konání: místnost J115 

Kapacita kurzu: 12 

Délka: 8 hodin (4x2h)              

 

Mgr. Bílková Zuzana, PhD., Mgr. Štefánková Zuzana, PhD. 

 

JU České Budějovice   

 

 

CÍLE KURZU 

Rozvoj kognitivních schopností, myšlení a osvojení efektivních studijních strategií 

 

OBSAH KURZU  

Kurz nabízí intenzivní rozvoj kognitivních schopností a studijních kompetencí v malé 

skupince frekventantů. 

Účastníci se seznámí s metodou zprostředkovaného učení R. Feuersteina, principy 

kritického myšlení a dalšími způsoby efektivního přemýšlení a organizace svého studia. 

 

 

ZÍSKANÉ KOMPETENCE 

Efektivní strategie myšlení, získávaní a zpracování informací ihned využitelných při studiu a 

v osobním životě. 

 

 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 

Zuzana Bílková vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na UK v Praze, kde 

pokračovala i v doktorském studiu pedagogické psychologie. Nyní působí jako odborná 

asistentka na Katedře pedagogiky a psychologie PF JU a dále jako psycholog a 

psychoterapeut v rámci soukromé praxe. Absolvovala výcvik v systemické psychoterapii, 

výcvik v práci s metodou FIE a další kurzy zaměřené na psychologické poradenství a 

psychoterapii. 

 



Zuzana Štefánková je absolventkou oboru psychologie na Filozofické Fakultě Univerzity 

Komenského v Bratislavě. Na FSS Masarykovy Univerzity v Brně získala doktorský titul ve 

vývojové psychologii. V rámci dalšího vzdělávání se zaměřila na oblast metod psychologické 

a speciálně-pedagogické diagnostiky a terapie. Působila jako psycholožka v Dětském 

diagnostickém ústavě v Homolích a ve Středisku výchovné péče v Českých Budějovicích. 

Od roku 2003 pracuje jako odborná asistentka na Katedře pedagogiky a psychologie 

Pedagogické fakulty JČU, České Budějovice. Od roku 2013 se věnuje psychologickému 

poradenství zejména pro děti a rodiče.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talent Management aneb co rozhoduje o mém 

(po)volání? 

Přednáška a seminář 

Termín: 6. 11. 2015,  

9:30-11:00 přednáška 

11:30-13:30 seminář  

Místo konání: místnost aula D240 

Kapacita: přednáška volná, seminář 20 

Délka: 1,5 hodiny 

přednáška 

             2 hodiny seminář  

 

 

Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. 

JU České Budějovice   

 

CÍLE KURZU 

Jak je možné, že více než 50% pracujících lidí v průzkumech uvádí, že nejsou 

spokojeni se svou prací? Že více než 70%procent z nás nevyužívá ve své práci to, 

v čem jsme dobří? A co vlastně rozhoduje o tom, že jsme ve své práci úspěšní, že 

se nám daří, že cítíme, že to je to „pravé“? V přednášce nesoucí název „Základní 

kameny kariéry“ se dotkneme toho, co můžeme nazvat „naše základní směřování“, 

něco, s čím jsme přišli do světa a co způsobuje, že se cítíme něčím více (po)voláni. 

V semináři s názvem „Zdroje a směr mé kariéry“ budeme pomocí řady praktických 

cvičení hledat odpovědi na výše uvedené otázky. 

 

OBSAH KURZU 

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký je rozdíl mezi povoláním a zaměstnáním? Čím 

dál tím více lidí hledá práci, která je bude bavit a ve které budou moci žít svoje 

vášně, která bude jejich „srdcová“ záležitost. Současně hledají práci, ve které budou 

dobří, kde budou moci využít své dovednosti a schopnosti. A samozřejmě, která 

bude dávat smysl, a to jak jim osobně, tak komunitě, ve které žijí. Společně se 

podíváme na fenomén „flow“, naše vášně, zdroje energie a způsoby, jak je rozvíjet. 

Zaměříme se na to, co je talent a jak talent (ne)rozhoduje o tom, jak v životě 

uspějeme. Představíme si základní kameny úspěšné a hlavně spokojenost 

přinášející kariéry.  

 

ZÍSKANÉ KOMPETENCE 

Účastníci se budou více orientovat ve svém základním směřování, tedy v tom co 

způsobuje, že jsou na určité „volání ze světa“ citliví, že jsou k tomu povoláni. I to pro 



ně může být cestou, jak se dívat na svoji budoucí profesní kariéru – začnou si více 

uvědomovat, co je „volá“, mohou začít hledat, co jsou jejich vášně, schopnosti a jak 

to vše mohou spojit do smysluplné „práce“.   

 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 

Stanislav Háša se věnuje téměř 20let práci s lidmi, a to jak v komerční sféře, tak na 

individuální bázi. Část své profesní kariéry strávil v mezinárodní poradenské firmě 

jako konzultant, pracoval jako HR ředitel ve velké společnosti.  V současné době učí 

na Vysoké škole ekonomické v Praze, má vlastní terapeutickou a koučující praxi, 

pracuje jako facilitátor skupin a jeho vášní je přinášet člověčenství do všech typů 

organizací. 


